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Proposta de resolução Alteração

34. Considera que, no final deste 
período, a recomendação fundamentada do 
organismo de ética independente, sem 
prejuízo do Regulamento geral sobre a 
proteção de dados e dos direitos pessoais, 
deve ser tornada pública, juntamente com a 
decisão da autoridade competente, que 
deve fornecer uma explicação caso as 
recomendações não sejam plenamente 
seguidas; considera que a publicação ou a 
transmissão de recomendações e decisões 
como primeira medida pode constituir per 
se uma forma de sanção; salienta que esse 
organismo não pode substituir o TJUE; 
propõe que, em casos excecionais, quando 
a autoridade competente justifique 
devidamente que necessita de mais tempo 
para investigar o caso, esta possa solicitar 
ao organismo de ética que prorrogue, por 
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um máximo de 20 dias úteis, o prazo de 
que a autoridade dispõe para tomar uma 
decisão; considera que esta abordagem em 
duas fases deve ser aplicada sempre que 
não existam motivos razoáveis para crer 
que a pessoa tenha agido de má-fé e 
recomenda que quaisquer casos de violação 
intencional, negligência grave, ocultação 
de elementos de prova ou falta de 
cooperação sejam considerados 
circunstâncias agravantes no se refere às 
recomendações relativas a sanções, mesmo 
quando a violação em si tenha cessado;

um máximo de 20 dias úteis, o prazo de 
que a autoridade dispõe para tomar uma 
decisão; considera que esta abordagem em 
duas fases deve ser aplicada sempre que a 
pessoa tenha tido motivos razoáveis para 
crer que a informação era verdadeira no 
momento da divulgação e recomenda que 
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Or. en


