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Alteração 48
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Garantir um acesso eficaz dos 
cidadãos e das empresas à justiça e facilitar 
a cooperação judiciária entre os Estados-
Membros constituem alguns dos principais 
objetivos do Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça da UE consagrado no 
título V do Tratado.

(1) Garantir um acesso eficaz dos 
cidadãos e das empresas à justiça e facilitar 
a cooperação judiciária em matérias cíveis 
e penais entre os Estados-Membros, 
assegurando simultaneamente o direito a 
um tribunal imparcial e respeitando os 
direitos da defesa, constituem alguns dos 
principais objetivos do Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça da UE 
consagrado no título V do Tratado.

Or. en

Justificação

O direito a um tribunal imparcial e os direitos da defesa constituem elementos fundamentais 
da cooperação judiciária entre os Estados-Membros.

Alteração 49
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Garantir um acesso eficaz dos 
cidadãos e das empresas à justiça e facilitar 
a cooperação judiciária entre os Estados-
Membros constituem alguns dos principais 
objetivos do Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça da UE consagrado no 
título V do Tratado.

(1) Garantir um acesso eficaz dos 
cidadãos e das empresas à justiça e facilitar 
a cooperação judiciária em matérias cíveis, 
comerciais e penais entre os Estados-
Membros constituem alguns dos principais 
objetivos do Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça da UE consagrado no 
título V do Tratado.

Or. en
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Alteração 50
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O acesso eficaz à justiça exige a 
proteção dos direitos processuais 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente no Capítulo VI, Justiça, e 
na Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos.

Or. fr

Alteração 51
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O acesso eficaz à justiça exige a 
proteção dos direitos processuais 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (a 
«Carta»), nomeadamente no seu Capítulo 
VI, e na Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais.

Or. en

Alteração 52
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Afigura-se assim importante o (2) Afigura-se assim importante o 
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desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça.

desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça. Este sistema, tal como 
todos os sistemas de justiça eletrónica, 
deve aplicar-se sem prejuízo das 
disposições da Diretiva 2016/343 relativa 
ao direito de presunção de inocência e ao 
direito de comparecer em julgamento, da 
Diretiva 2013/48 relativa ao direito de 
acesso a um advogado, da Diretiva 
2012/13 relativa ao direito à informação e 
da Diretiva 2010/64 relativa ao direito à 
interpretação e tradução.

Or. fr

Alteração 53
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
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eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça.

eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça. Este sistema, tal como 
todos os sistemas de justiça eletrónica, 
deve aplicar-se sem prejuízo das 
disposições da Diretiva (UE) 2016/343 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a 
relativa ao direito de presunção de 
inocência e ao direito de comparecer em 
julgamento, da Diretiva 2013/48/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1b 
relativa ao direito de acesso a um 
advogado, da Diretiva 2012/13/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1c 
relativa ao direito à informação e da 
Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1d relativa ao 
direito à interpretação e tradução.
_________________
1a Diretiva (UE) 2016/343 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, relativa ao reforço de certos aspetos 
da presunção de inocência e do direito de 
comparecer em julgamento em processo 
penal (JO L 65 de 11.3.2016, p. 1).
1b Diretiva 2013/48/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 
de 2013, relativa ao direito de acesso a um 
advogado em processo penal e nos 
processos de execução de mandados de 
detenção europeus, e ao direito de 
informar um terceiro aquando da 
privação de liberdade e de comunicar, 
numa situação de privação de liberdade, 
com terceiros e com as autoridades 
consulares (JO L 294 de 6.11.2013, p. 1).
1c Diretiva 2012/13/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 
2012, relativa ao direito à informação em 
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processo penal (JO L 142 de 1.6.2012, p. 
1).
1d Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 
de 2010, relativa ao direito à interpretação 
e tradução em processo penal (JO L 280 
de 26.10.2010, p. 1).

Or. en

Alteração 54
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça.

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos, 
respeitando simultaneamente o direito à 
proteção dos dados pessoais. Um sistema 
como este, que permite aos cidadãos e às 
empresas procederem ao intercâmbio de 
documentos e de provas em formato digital 
com as autoridades judiciárias e outras 
autoridades competentes, quando esse 
intercâmbio se encontra previsto no direito 
nacional ou da União, deve contribuir para 
melhorar o acesso à justiça, reforçar a 
confiança recíproca entre as autoridades 
judiciárias dos Estados-Membros e 
garantir o respeito pelos direitos da defesa 
nos procedimentos penais.

Or. en
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Justificação

Os canais de intercâmbio eletrónico são fundamentais no mundo atual, mas devem ser 
utilizados de forma a garantir a proteção dos dados pessoais. Além disso, um sistema de 
intercâmbio de documentos — se criado corretamente — poderia contribuir para reforçar a 
confiança recíproca e garantir o respeito pelos direitos da defesa em procedimentos penais.

Alteração 55
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça.

(2) Afigura-se assim importante o 
desenvolvimento de canais adequados para 
assegurar que os sistemas judiciários 
podem cooperar eficientemente de forma 
digital. Por conseguinte, é fundamental 
estabelecer, ao nível da União, um 
instrumento no domínio das tecnologias da 
informação que permita um intercâmbio 
eletrónico transnacional rápido, direto, 
interoperável, fiável e seguro de dados 
relacionados com os processos. Um 
sistema como este, que permite aos 
cidadãos e às empresas procederem ao 
intercâmbio de documentos e de provas em 
formato digital com as autoridades 
judiciárias e outras autoridades 
competentes, quando esse intercâmbio se 
encontra previsto no direito nacional ou da 
União, deve contribuir para melhorar o 
acesso à justiça e a transparência, bem 
como reforçar a confiança dos cidadãos 
na União.

Or. en

Alteração 56
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve incentivar-se a digitalização 
dos processos em matéria cível e penal 
com o objetivo de reforçar o Estado de 
direito e as garantias dos direitos 
fundamentais na União, nomeadamente 
facilitando o acesso à justiça e 
assegurando o respeito pelo direito à ação 
e a um tribunal imparcial.

Or. en

Alteração 57
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A fim de não prejudicar a justiça 
penal e o controlo democrático, deve ser 
prestada especial atenção ao respeito dos 
limites que separam os diferentes 
domínios de ação da União, 
nomeadamente a justiça penal e a 
segurança interna. O controlo judicial 
recíproco das medidas transfronteiras de 
recolha de dados deve continuar a ser um 
requisito fundamental da cooperação 
judiciária na União em matéria penal e 
constituir um fator essencial no que se 
refere à segurança jurídica.

Or. en

Alteração 58
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração
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(4) O sistema e-CODEX é um 
instrumento especificamente concebido 
para facilitar o intercâmbio eletrónico 
transnacional de mensagens no domínio da 
justiça. No contexto da crescente 
digitalização dos processos em matéria 
cível e penal, o sistema e-CODEX tem 
como objetivo melhorar a eficiência da 
comunicação transnacional entre as 
autoridades competentes e facilitar o 
acesso dos cidadãos e das empresas à 
justiça. Até à data, o sistema tem sido 
gerido por um consórcio de Estados-
Membros e de organizações com 
financiamento proveniente dos programas 
da União.

(4) O sistema e-CODEX é um 
instrumento especificamente concebido 
para ser adotado numa base preferencial 
para facilitar o intercâmbio eletrónico 
transnacional de conteúdos por via 
eletrónica, no domínio da cooperação 
judiciária, tanto em processos cíveis como 
penais. No contexto da crescente 
digitalização dos processos em matéria 
cível e penal, o sistema e-CODEX tem 
como objetivo melhorar a eficiência da 
comunicação transnacional entre as 
autoridades competentes e facilitar o 
acesso dos cidadãos e das empresas à 
justiça. Até à data, o sistema tem sido 
gerido por um consórcio de Estados-
Membros e de organizações com 
financiamento proveniente dos programas 
da União.

Or. en

Alteração 59
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema e-CODEX é um 
instrumento especificamente concebido 
para facilitar o intercâmbio eletrónico 
transnacional de mensagens no domínio da 
justiça. No contexto da crescente 
digitalização dos processos em matéria 
cível e penal, o sistema e-CODEX tem 
como objetivo melhorar a eficiência da 
comunicação transnacional entre as 
autoridades competentes e facilitar o 
acesso dos cidadãos e das empresas à 
justiça. Até à data, o sistema tem sido 
gerido por um consórcio de Estados-
Membros e de organizações com 
financiamento proveniente dos programas 
da União.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 60
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No âmbito do processo de 
digitalização da justiça, o sistema e-
CODEX promove o desenvolvimento de 
sistemas nacionais interoperáveis e 
estreitamente coordenados a nível da 
União, contribuindo para melhorar o 
acesso dos cidadãos e das empresas à 
justiça, facilitar a cooperação judiciária e 
assegurar a confiança mútua entre os 
Estados-Membros e, por conseguinte, 
garantir a segurança das comunicações.

Or. en

Alteração 61
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O sistema e-CODEX foi concebido 
como um instrumento privilegiado para 
facilitar a criação de uma rede de 
comunicação interoperável, segura e 
descentralizada entre os sistemas 
informáticos nacionais no domínio da 
cooperação judiciária transnacional em 
matérias cíveis e penais.
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Or. en

Alteração 62
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O sistema e-CODEX deve ser a 
solução privilegiada para uma plataforma 
interoperável, segura e descentralizada 
para a cooperação judiciária 
transnacional em matérias cíveis e penais.

Or. en

Alteração 63
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O sistema e-CODEX é composto 
por dois elementos de software: o software 
Domibus Gateway para o intercâmbio de 
mensagens com outras portas de ligação e 
o software Domibus Connector que 
possibilita diversas funcionalidades 
relacionadas com a transmissão de 
mensagens entre sistemas nacionais. A 
porta de ligação baseia-se no módulo 
eDelivery mantido pela Comissão, ao 
passo que a gestão operacional do conector 
está a cargo de um consórcio de Estados-
Membros e organizações com 
financiamento proveniente de programas 
da União (a entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX). O software 
conector torna possíveis funções como a 
verificação de assinaturas eletrónicas 
através de uma biblioteca de segurança e 

(5) O sistema e-CODEX é composto 
por dois elementos de software: o software 
Domibus Gateway para o intercâmbio de 
mensagens com outras portas de ligação e 
o software Domibus Connector que deve 
possibilitar diversas funcionalidades 
relacionadas com a transmissão de 
mensagens entre sistemas nacionais. A 
porta de ligação baseia-se no módulo 
eDelivery mantido pela Comissão, ao 
passo que a gestão operacional do conector 
está a cargo de um consórcio de Estados-
Membros e organizações com 
financiamento proveniente de programas 
da União (a entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX). O software 
conector deve tornar possíveis funções 
como a verificação de assinaturas 
eletrónicas através de uma biblioteca de 
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notificações de receção de mensagens. 
Adicionalmente, a entidade que assegura a 
gestão do e-CODEX desenvolveu modelos 
de formulários digitais a utilizar nos 
processos cíveis e penais específicos em 
relação aos quais a entidade conduziu 
experiências-piloto no sistema e-CODEX.

segurança e notificações de receção de 
mensagens Adicionalmente, a entidade que 
assegura a gestão do e-CODEX deve 
contribuir para desenvolver normas 
processuais que definam a estrutura 
eletrónica dos dados trocados a utilizar 
nos processos cíveis e penais específicos 
no âmbito do sistema e-CODEX. Essas 
normas devem ser estabelecidas em atos 
de execução que definam 
pormenorizadamente as regras sobre a 
utilização do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 64
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve garantir a proteção dos 
direitos fundamentais consagrados na 
Carta, em particular os enunciados no 
Capítulo VI e no artigo 47.º relativos ao 
direito à ação e a um tribunal imparcial. 
Não deve de modo algum prejudicar a 
proteção dos direitos processuais 
essenciais para garantir esses direitos, 
incluindo os decorrentes das Diretivas 
(UE) 2016/343, 2013/48/UE, 2012/13/UE 
e 2010/64/UE, bem como para facilitar a 
cooperação judiciária entre os Estados-
Membros. Deve também definir e 
enquadrar claramente os componentes do 
sistema e-CODEX por forma a garantir a 
sua sustentabilidade técnica e segurança. 
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acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

O sistema deve definir os componentes 
informáticos de um ponto de acesso, que 
deve ser composto por uma porta de 
ligação para efeitos de comunicação segura 
com outras portas de ligação identificadas 
e um conector para efeitos de apoio ao 
intercâmbio de mensagens. Deve 
igualmente incluir normas processuais 
digitais constituídas por modelos dos 
processos que definam o formato 
eletrónico dos dados trocados no contexto 
desses processos para apoiar a utilização 
dos pontos de acesso do e-CODEX em 
procedimentos legais previstos nos atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária em matérias cíveis e 
penais e permitir o intercâmbio de 
informações entre os pontos de acesso.

Or. en

Alteração 65
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve garantir eficazmente a 
proteção dos direitos fundamentais tal 
como consagrados no Capítulo VI da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente no 
artigo 47.º relativo ao direito à ação e a 
um tribunal imparcial. Este quadro 
jurídico deve igualmente definir e 
enquadrar claramente os componentes do 
sistema e-CODEX por forma a garantir a 
sua sustentabilidade técnica. O quadro 
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normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

deve definir os componentes informáticos 
de um ponto de acesso, que deve ser 
composto por uma porta de ligação para 
efeitos de comunicação segura com outras 
portas de ligação identificadas e um 
conector para efeitos de apoio ao 
intercâmbio de mensagens. Deve 
igualmente incluir normas processuais 
digitais constituídas por modelos dos 
processos que definam o formato 
eletrónico dos documentos utilizados no 
contexto desses processos para apoiar a 
utilização dos pontos de acesso do e-
CODEX em procedimentos legais 
previstos nos atos jurídicos adotados no 
domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

Or. fr

Alteração 66
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. Deve também 
garantir a igualdade das partes no âmbito 
de processos penais transnacionais, 
assegurando o acesso equitativo dos 
procuradores e dos representantes do 
Ministério Público, por um lado, e dos 
representantes dos suspeitos e arguidos, 
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mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

por outro, ao sistema e-CODEX. O 
sistema deve definir os componentes 
informáticos de um ponto de acesso, que 
deve ser composto por uma porta de 
ligação para efeitos de comunicação segura 
com outras portas de ligação identificadas 
e um conector para efeitos de apoio ao 
intercâmbio de mensagens. Deve 
igualmente incluir normas processuais 
digitais constituídas por modelos dos 
processos que definam o formato 
eletrónico dos documentos utilizados no 
contexto desses processos para apoiar a 
utilização dos pontos de acesso do e-
CODEX em procedimentos legais 
previstos nos atos jurídicos adotados no 
domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

Or. en

Justificação

O sistema e-CODEX apresenta vantagens claras para as autoridades judiciais nacionais. 
Porém, é importante assegurar que o sistema seja igualmente acessível aos representantes 
dos suspeitos e arguidos no âmbito de processos penais.

Alteração 67
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve assegurar efetivamente a 
proteção dos direitos fundamentais tal 
como são garantidos no Título VI da 
Carta, em particular no seu artigo 47.º 
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definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

relativo ao direito à ação e a um tribunal 
imparcial. O referido quadro jurídico deve 
igualmente definir e enquadrar claramente 
os componentes do sistema e-CODEX por 
forma a garantir a sua sustentabilidade 
técnica. O quadro deve definir os 
componentes informáticos de um ponto de 
acesso, que deve ser composto por uma 
porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

Or. en

Alteração 68
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 

(6) Atendendo à importância do 
sistema e-CODEX para os intercâmbios 
transnacionais no domínio da justiça na 
União, deve existir um quadro jurídico 
sustentável na União que estabeleça o 
sistema e-CODEX e preveja regras 
relativas ao seu funcionamento e 
desenvolvimento. O referido quadro 
jurídico deve definir e enquadrar 
claramente os componentes do sistema e-
CODEX por forma a garantir a sua 
sustentabilidade técnica. O sistema deve 
definir os componentes informáticos de um 
ponto de acesso, que deve ser composto 
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por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária e 
permitir o intercâmbio de informações 
entre os pontos de acesso.

por uma porta de ligação para efeitos de 
comunicação segura com outras portas de 
ligação identificadas e um conector para 
efeitos de apoio ao intercâmbio de 
mensagens. Deve igualmente incluir 
normas processuais digitais constituídas 
por modelos dos processos que definam o 
formato eletrónico dos documentos 
utilizados no contexto desses processos 
para apoiar a utilização dos pontos de 
acesso do e-CODEX em procedimentos 
legais previstos nos atos jurídicos adotados 
no domínio da cooperação judiciária em 
matérias cíveis e penais e permitir o 
intercâmbio de informações entre os pontos 
de acesso.

Or. en

Alteração 69
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de reforçar a transmissão 
eletrónica transnacional de atos 
transmitidos através do sistema 
informático descentralizado, não deve 
negar-se o seu efeito jurídico nem a sua 
admissibilidade como meio de prova no 
processo pelo simples facto de tais atos 
serem apresentados em formato 
eletrónico. No entanto, esse princípio não 
deve afetar a avaliação dos efeitos 
jurídicos de tais atos ou a sua 
admissibilidade como meio de prova nos 
termos do direito nacional. Também não 
deve prejudicar o direito nacional sobre a 
conversão dos documentos.

Or. en

Alteração 70
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Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do 
sistema e-CODEX e a sua governação, 
assegurando simultaneamente a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema. A fim de 
garantir a independência dos sistemas 
judiciais nacionais, nomeadamente no 
âmbito da governação do sistema e-
CODEX, deve haver uma separação clara 
de serviços, pessoal, dados e 
administração na Agência da União 
Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala 
no Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça (eu-LISA), criada pelo 
Regulamento (UE) 2018/1726 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.1a

_________________
1a Regulamento (UE) 2018/1726 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de novembro de 2018, relativo à Agência 
da União Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA), que altera 
o Regulamento (CE) n.º 1987/2006 e a 
Decisão 2007/533/JAI do Conselho, e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1077/2011 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Alteração 71
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
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Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do 
sistema e-CODEX e a sua governação, 
assegurando simultaneamente a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

Or. fr

Alteração 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do 
sistema e-CODEX e a sua governação, 
respeitando simultaneamente a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

Or. en

Alteração 73
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do 
sistema e-CODEX e a sua governação, 
assegurando simultaneamente a 
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independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

Or. en

Alteração 74
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, tendo 
simultaneamente com consideração a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

(7) Uma vez que é necessário garantir a 
sustentabilidade a longo prazo do sistema 
e-CODEX e a sua governação, 
assegurando simultaneamente a 
independência dos sistemas judiciários 
nacionais, importa designar uma entidade 
que consiga fazer de forma apropriada a 
gestão operacional do sistema.

Or. en

Alteração 75
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A entidade mais adequada para 
fazer a gestão operacional do sistema é 
uma agência, dado que a sua estrutura de 
governação permite o envolvimento dos 
Estados-Membros na gestão operacional do 
sistema através da sua participação no 
Conselho de Administração da agência, 
nos grupos consultivos e nos conselhos de 
gestão do programas. A agência da União 
Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça 

(8) A entidade mais adequada para 
fazer a gestão operacional do sistema é 
uma agência, dado que a sua estrutura de 
governação permite o envolvimento dos 
Estados-Membros na gestão operacional do 
sistema através da sua participação no 
Conselho de Administração da agência, 
nos grupos consultivos e nos conselhos de 
gestão do programas. A agência da União 
Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça 
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(eu-LISA) criada pelo Regulamento (UE) 
2018/1726 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33tem grande experiência na 
gestão de sistemas informáticos de grande 
escala. Por conseguinte, a gestão 
operacional do sistema e-CODEX deve ser 
confiada à eu-LISA. Também é necessário 
ajustar a estrutura de governação existente 
da eu-LISA adaptando as 
responsabilidades do seu Conselho de 
Administração e criando um Grupo 
Consultivo do e-CODEX. Por conseguinte, 
o Regulamento (UE) 2018/1726 deve ser 
alterado em conformidade. Também deve 
ser criado um Conselho de Gestão do 
Programa específico.

(eu-LISA) criada pelo Regulamento (UE) 
2018/1726 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33 tem grande experiência na 
gestão de sistemas informáticos de grande 
escala. Por conseguinte, a gestão 
operacional do sistema e-CODEX pode ser 
confiada à eu-LISA, mediante 
determinadas condições. Também é 
necessário ajustar a estrutura de 
governação existente da eu-LISA 
adaptando as responsabilidades do seu 
Conselho de Administração e criando um 
Grupo Consultivo do e-CODEX. Por 
conseguinte, o Regulamento (UE) 
2018/1726 deve ser alterado em 
conformidade. Também deve ser criado um 
Conselho de Gestão do Programa 
específico.

_________________ _________________
33 Regulamento (UE) 2018/1726 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de novembro de 2018, relativo à Agência 
da União Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA), que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 e a 
Decisão 2007/533/JAI do Conselho, e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1077/2011 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 99).

33 Regulamento (UE) 2018/1726 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de novembro de 2018, relativo à Agência 
da União Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA), que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1987/2006 e a 
Decisão 2007/533/JAI do Conselho, e que 
revoga o Regulamento (UE) n.º 1077/2011 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Alteração 76
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é, nomeadamente, assegurar o respeito do 
princípio da independência do poder 
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as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

judicial em todas as decisões e ações da 
agência que afetem os sistemas 
informáticos de grande escala no espaço de 
liberdade, segurança e justiça. A estrutura 
de governação da agência e o regime de 
financiamento da mesma devem também 
garantir o respeito deste princípio É 
igualmente importante envolver as 
profissões jurídicas e outras partes 
interessadas pertinentes na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa. As modalidades e 
condições pormenorizadas relativas à 
participação das profissões jurídicas e de 
outras partes interessadas pertinentes 
devem permitir a sua efetiva participação 
e consulta, em particular tendo 
devidamente em conta as suas 
observações.

Or. en

Alteração 77
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 
as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é, nomeadamente, assegurar o respeito do 
princípio da independência do poder 
judicial em todas as decisões e ações da 
agência que afetem os sistemas 
informáticos de grande escala no espaço de 
liberdade, segurança e justiça. A estrutura 
de governação da agência e o regime de 
financiamento da mesma também garantem 
o respeito deste princípio. É igualmente 
importante envolver os profissionais do 
direito, outros peritos e outras partes 
interessadas, como a Conferência da Haia 
de Direito Internacional Privado e 
investigadores científicos, na governação 
do sistema e-CODEX através do Grupo 



PE695.246v01-00 24/98 AM\1236221PT.docx

PT

Consultivo e do Conselho de Gestão do 
Programa.

Or. en

Alteração 78
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 
as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 
as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. As profissões jurídicas e outras 
partes interessadas pertinentes devem 
também participar na governação do 
sistema e-CODEX através de 
representantes no Conselho de Gestão do 
Programa.

Or. en

Alteração 79
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 

(9) Em conformidade com o artigo 19.º 
do Regulamento (UE) 2018/1726, o papel 
do Conselho de Administração da eu-LISA 
é assegurar o respeito do princípio da 
independência do poder judicial em todas 
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as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. É igualmente importante 
envolver as profissões jurídicas e outras 
partes interessadas na governação do 
sistema e-CODEX através do Conselho de 
Gestão do Programa.

as decisões e ações da agência que afetem 
os sistemas informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça. 
A estrutura de governação da agência e o 
regime de financiamento da mesma 
também garantem o respeito deste 
princípio. As profissões jurídicas e outras 
partes interessadas pertinentes devem 
também participar na governação do 
sistema e-CODEX através de 
representantes no Conselho de Gestão do 
Programa.

Or. fr

Alteração 80
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Atendendo às atribuições 
prioritárias da eu-LISA de desenvolver e 
gerir o Sistema de Entradas/Saídas (SES), 
o Sistema Europeu de Informação e 
Autorização de Viagem (ETIAS), o 
Sistema Europeu de Informação sobre os 
Registos Criminais para Nacionais de 
Países Terceiros (ECRIS-TCN), o Sistema 
de Informação Schengen (SIS) revisto, o 
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) 
e o Eurodac, bem como a tarefa estratégica 
de criar um quadro para a 
interoperabilidade entre os sistemas de 
informação da UE, a eu-LISA não pode 
assumir a responsabilidade pelo sistema e-
CODEX antes de 1 de julho de 2023.

(10) Reconhecendo as atribuições da 
eu-LISA de desenvolver e gerir o Sistema 
de Entradas/Saídas (SES), o Sistema 
Europeu de Informação e Autorização de 
Viagem (ETIAS), o Sistema Europeu de 
Informação sobre os Registos Criminais 
para Nacionais de Países Terceiros 
(ECRIS-TCN), o Sistema de Informação 
Schengen (SIS) revisto, o Sistema de 
Informação sobre Vistos (VIS) e o 
Eurodac, bem como a tarefa estratégica de 
criar um quadro para a interoperabilidade 
entre os sistemas de informação da UE, e 
tendo em conta que o sistema e-CODEX 
pode de imediato fornecer um serviço 
importante e valioso aos cidadãos, a eu-
LISA deve dar prioridade à tomada de 
controlo do sistema e-CODEX, e esta 
tomada de controlo deve ter lugar o mais 
tardar em 1 de julho de 2022.

Or. fr
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Alteração 81
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Atendendo às atribuições 
prioritárias da eu-LISA de desenvolver e 
gerir o Sistema de Entradas/Saídas (SES), 
o Sistema Europeu de Informação e 
Autorização de Viagem (ETIAS), o 
Sistema Europeu de Informação sobre os 
Registos Criminais para Nacionais de 
Países Terceiros (ECRIS-TCN), o Sistema 
de Informação Schengen (SIS) revisto, o 
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) 
e o Eurodac, bem como a tarefa estratégica 
de criar um quadro para a 
interoperabilidade entre os sistemas de 
informação da UE, a eu-LISA não pode 
assumir a responsabilidade pelo sistema e-
CODEX antes de 1 de julho de 2023.

(10) Reconhecendo as atribuições da 
eu-LISA de desenvolver e gerir o Sistema 
de Entradas/Saídas (SES), o Sistema 
Europeu de Informação e Autorização de 
Viagem (ETIAS), o Sistema Europeu de 
Informação sobre os Registos Criminais 
para Nacionais de Países Terceiros 
(ECRIS-TCN), o Sistema de Informação 
Schengen (SIS) revisto, o Sistema de 
Informação sobre Vistos (VIS) e o 
Eurodac, bem como a tarefa estratégica de 
criar um quadro para a interoperabilidade 
entre os sistemas de informação da UE, e 
tendo em conta que o sistema e-CODEX 
pode de imediato fornecer um serviço 
importante e valioso aos cidadãos, a eu-
LISA deve dar prioridade à tomada de 
controlo do sistema e-CODEX, e esta 
tomada de controlo deve ter lugar o mais 
tardar em 1 de julho de 2022.

Or. en

Alteração 82
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Atendendo às atribuições 
prioritárias da eu-LISA de desenvolver e 
gerir o Sistema de Entradas/Saídas (SES), 
o Sistema Europeu de Informação e 
Autorização de Viagem (ETIAS), o 
Sistema Europeu de Informação sobre os 
Registos Criminais para Nacionais de 
Países Terceiros (ECRIS-TCN), o Sistema 
de Informação Schengen (SIS) revisto, o 

(10) Atendendo às atribuições 
prioritárias da eu-LISA de desenvolver e 
gerir o Sistema de Entradas/Saídas (SES), 
o Sistema Europeu de Informação e 
Autorização de Viagem (ETIAS), o 
Sistema Europeu de Informação sobre os 
Registos Criminais para Nacionais de 
Países Terceiros (ECRIS-TCN), o Sistema 
de Informação Schengen (SIS) revisto, o 
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Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) 
e o Eurodac, bem como a tarefa estratégica 
de criar um quadro para a 
interoperabilidade entre os sistemas de 
informação da UE, a eu-LISA não pode 
assumir a responsabilidade pelo sistema e-
CODEX antes de 1 de julho de 2023.

Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) 
e o Eurodac, bem como a tarefa estratégica 
de criar um quadro para a 
interoperabilidade entre os sistemas de 
informação da UE, a eu-LISA deve assumir 
a responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
após 1 de julho de 2023 e o mais tardar 
até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Alteração 83
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os correspondentes do e-CODEX 
designados pela Comissão ou pelos 
Estados-Membros devem contribuir para 
o bom funcionamento do sistema e-
CODEX entre os Estados-Membros, bem 
como entre todas as partes interessadas 
pertinentes, incluindo as sediadas em 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional e a 
compatibilidade das normas tecnológicas 
multilaterais.

Or. en

Alteração 84
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em processos cíveis ou penais 
transnacionais. Contudo, atendendo à 
natureza do código-fonte aberto, pode ser 
igualmente usado noutras situações O 

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em matérias cíveis ou penais 
transnacionais. Contudo, atendendo à 
natureza do código-fonte aberto, pode ser 
igualmente usado para outros fins não 
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presente regulamento não deve ser 
aplicável a qualquer utilização do sistema 
e-CODEX que não assente em algum dos 
atos jurídicos enunciados no anexo I.

inscritos no âmbito da cooperação 
judiciária ao abrigo do direito nacional 
ou da União, desde que essa utilização 
não prejudique a utilização do sistema e-
CODEX em processos judiciais. O 
presente regulamento deve aplicar-se 
apenas ao intercâmbio transfronteiriço de 
dados entre sistemas interligados através 
de pontos de acesso autorizados do e-
CODEX, nomeadamente qualquer 
estrutura pertinente associada ao 
funcionamento do sistema e-CODEX, em 
conformidade com as normas processuais 
digitais correspondentes.

Or. en

Alteração 85
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em processos cíveis ou penais 
transnacionais. Contudo, atendendo à 
natureza do código-fonte aberto, pode ser 
igualmente usado noutras situações O 
presente regulamento não deve ser 
aplicável a qualquer utilização do sistema 
e-CODEX que não assente em algum dos 
atos jurídicos enunciados no anexo I.

(11) O sistema e-CODEX pode ser 
utilizado em processos cíveis ou penais 
transnacionais. Contudo, atendendo à 
natureza do código-fonte aberto, pode ser 
igualmente usado noutras situações. O 
presente regulamento deve ser aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no 
anexo I. A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados, a fim de aditar à 
lista outros atos jurídicos existentes ou 
futuros.

Or. en

Alteração 86
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelos componentes do 
sistema e-CODEX, exceto no que toca à 
gestão operacional do software Domibus 
Gateway, uma vez que, atualmente, esse 
software é disponibilizado numa base 
transetorial no âmbito do módulo 
eDelivery pela Comissão. A eu-LISA deve 
assumir a total responsabilidade pela 
gestão operacional do software Domibus 
Connector e pelas normas processuais 
digitais que transitam da entidade que 
assegura atualmente a gestão do sistema 
e-CODEX. Atendendo a que o Domibus 
Gateway e o Domibus Connector são 
componentes que integram o e-CODEX, a 
eu-LISA deve assegurar a compatibilidade 
do conector com a última versão da porta 
de ligação. Para tal, a Comissão deve 
incluir a eu-LISA no organismo de 
governação pertinente do módulo 
eDelivery assim que o presente 
regulamento entrar em vigor.

(12) A eu-LISA deve assumir maior 
responsabilidade pelos componentes do 
sistema e-CODEX, exceto no que toca à 
gestão operacional do software Domibus 
Gateway, uma vez que, atualmente, esse 
software é disponibilizado numa base 
transetorial no âmbito do módulo 
eDelivery pela Comissão. Atendendo a que 
o Domibus Gateway e o Domibus 
Connector são componentes que integram 
o e-CODEX, a eu-LISA deve elaborar 
orientações sobre a forma de assegurar a 
compatibilidade do conector com a última 
versão da porta de ligação. Para tal, a 
Comissão deve incluir a eu-LISA nos 
trabalhos preparatórios a realizar antes de 
esta última assumir o controlo do sistema 
e-CODEX e no organismo de governação 
pertinente do módulo eDelivery assim que 
o presente regulamento entrar em vigor.

Or. en

Alteração 87
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de completar o presente 
regulamento, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
com vista a alargar o sistema e-CODEX a 
outros processos judiciais e a delimitar o 
âmbito de competências da eu-LISA. É 
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particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor1a. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.
_________________
1a JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 88
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de completar o presente 
regulamento, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
com vista a alargar o sistema e-CODEX a 
outros processos judiciais. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a 
fim de assegurar uma participação 
equitativa na preparação dos atos 
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delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.

Or. fr

Alteração 89
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de completar o presente 
regulamento, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
com vista a alargar o sistema e-CODEX a 
outros processos judiciais. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor1a. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados.
_________________
1a JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Alteração 90
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve celebrar um 
memorando de entendimento com todas 
as partes interessadas pertinentes, a fim 
de assegurar a coerência entre o exercício 
das respetivas responsabilidades em 
relação aos componentes do sistema e-
CODEX referidos no presente 
regulamento, bem como de garantir 
melhores normas regulamentares.

Or. en

Alteração 91
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional ou da 
União podem ser autoridades públicas ou 
pessoas coletivas, como as organizações 
que representam os profissionais do direito 
ou empresas privadas, autorizadas, nos 
termos do direito nacional ou da União, a 
operar os pontos de acesso. As 
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e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

instituições, órgãos, organismos e 
agências da União e as organizações 
europeias que funcionam como pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX devem 
cumprir os requisitos e princípios em 
matéria de proteção de dados 
estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX a nível nacional 
devem cumprir os requisitos e princípios 
em matéria de proteção de dados 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1b e na Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1c. 
Tendo em conta a natureza descentralizada 
do sistema e-CODEX, ao passo que a eu-
LISA deve assegurar a gestão operacional 
do sistema e-CODEX, a responsabilidade 
por criar e operar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX deve recair 
exclusivamente nas entidades que operam 
os pontos de acesso relevantes. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade por eventuais danos 
resultantes do funcionamento do ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
certificar-se de que as entidades que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX dispõem do equipamento 
técnico e dos recursos humanos 
necessários para garantir o 
funcionamento correto e fiável do sistema 
e-CODEX.
_________________
1a Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos 
da União e à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.o 45/2001 e a Decisão n.o 
1247/2002/CE (JO L 295 de 21.11.2018, 
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p. 39).
1b Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
1c Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Alteração 92
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações 
que representem os profissionais do 
direito ou empresas privadas. Tendo em 
conta a natureza descentralizada do 
sistema e-CODEX, ao passo que a eu-

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter e publicar uma lista idêntica de 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União.
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LISA deve assegurar a gestão operacional 
do sistema e-CODEX, a responsabilidade 
por criar e operar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX deve recair 
exclusivamente nas entidades que operam 
os pontos de acesso relevantes. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir 
a responsabilidade por eventuais danos 
resultantes do funcionamento do ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX.

Or. en

Alteração 93
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. A fim de assegurar a 
integridade do sistema, a Comissão deve 
ser responsável por definir, por meio de 
um ato de execução, as condições de 
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funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

financiamento e as garantias para manter 
a integridade do sistema e-CODEX 
aplicáveis às entidades que operam um 
ponto de acesso e-CODEX. As entidades 
que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade por eventuais danos 
resultantes do funcionamento do ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX.

Or. en

Alteração 94
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do 
sistema e-CODEX, a responsabilidade por 
criar e operar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX deve recair 
exclusivamente nas entidades que operam 
os pontos de acesso relevantes. A fim de 
assegurar a integridade do sistema, a 
Comissão deve ser responsável por 
definir, por meio de um ato de execução, 
em conformidade com o artigo 7.º da 
proposta, as condições de financiamento e 
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autorizado do e-CODEX. as garantias para manter a integridade do 
sistema e-CODEX aplicáveis às entidades 
que operam um ponto de acesso e-
CODEX. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

Or. fr

Alteração 95
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. As entidades que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX devem cumprir os requisitos 
em matéria de proteção de dados 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2018/17251a e no 
Regulamento (UE) 2016/6791b do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
Tendo em conta a natureza descentralizada 
do sistema e-CODEX, ao passo que a eu-
LISA deve assegurar a gestão operacional 
do sistema e-CODEX, a responsabilidade 
por criar e operar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX deve recair 
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autorizado do e-CODEX. exclusivamente nas entidades que operam 
os pontos de acesso relevantes. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade por eventuais danos 
resultantes do funcionamento do ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX.

_________________
1a Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos 
da União e à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
1b Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 96
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
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pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 
empresas privadas. Os Estados-Membros 
devem ser diretamente responsáveis pelas 
ações das entidades que não façam parte 
da administração pública. Tendo em conta 
a natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

Or. en

Alteração 97
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas, organizações que 
representem os profissionais do direito ou 

(15) Os Estados-Membros devem 
manter uma lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX operados dentro 
do seu território e comunicá-la à eu-LISA 
por forma a permitir a interação entre eles 
no contexto dos procedimentos relevantes. 
Pela mesma razão, a Comissão deve 
manter uma lista idêntica de pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX operados 
pelas instituições, organismos e agências 
da União. As entidades que operam os 
pontos de acesso a nível nacional podem 
ser autoridades públicas ou organizações 
que representem os profissionais do direito. 
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empresas privadas. Tendo em conta a 
natureza descentralizada do sistema e-
CODEX, ao passo que a eu-LISA deve 
assegurar a gestão operacional do sistema 
e-CODEX, a responsabilidade por criar e 
operar os pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX deve recair exclusivamente nas 
entidades que operam os pontos de acesso 
relevantes. As entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem assumir a responsabilidade por 
eventuais danos resultantes do 
funcionamento do ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX.

Tendo em conta a natureza descentralizada 
do sistema e-CODEX, ao passo que a eu-
LISA deve assegurar a gestão operacional 
do sistema e-CODEX, a responsabilidade 
por criar e operar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX deve recair 
exclusivamente nas entidades que operam 
os pontos de acesso relevantes. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade por eventuais danos 
resultantes do funcionamento do ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX.

Or. en

Justificação

Não é adequado externalizar a gestão dos pontos de acesso nacionais, tendo em vista a 
transmissão de documentos no âmbito de processos judiciais transfronteiriços. Esta questão é 
da competência de autoridades públicas ou de organizações representativas dos profissionais 
do direito.

Alteração 98
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As instituições, órgãos, 
organismos e agências da União que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX devem cumprir os requisitos 
e princípios em matéria de proteção de 
dados estabelecidos no Regulamento (UE) 
2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo os requisitos relativos 
à segurança dos dados. As entidades que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX a nível nacional devem 
cumprir os requisitos e princípios em 
matéria de proteção de dados 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo os requisitos relativos 
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à segurança dos dados.

Or. fr

Alteração 99
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As instituições, órgãos e 
organismos da União que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-
CODEX devem cumprir os requisitos e 
princípios em matéria de proteção de 
dados estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a, 
incluindo os requisitos relativos à 
segurança dos dados. As entidades que 
operam os pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX a nível nacional devem 
cumprir os requisitos e princípios em 
matéria de proteção de dados 
estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1b, 
incluindo os requisitos relativos à 
segurança dos dados.
_________________
1a Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos 
da União e à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.o 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
1b Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
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circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 100
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
supervisionar os seus pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX e prever um 
reforço da supervisão quando estes forem 
operados por entidades privadas. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
aplicação de medidas adequadas de 
segurança dos dados, em particular caso 
sejam entidades privadas a operar esses 
pontos de acesso.

Or. fr

Alteração 101
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
supervisionar os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, pelos quais são 
responsáveis, em particular quando estes 
forem operados por entidades que não 
sejam autoridades públicas. Os Estados-
Membros devem assegurar a aplicação de 
medidas adequadas de segurança dos 
dados.
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Or. en

Alteração 102
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As entidades que não possam ser 
enquadradas no âmbito das competências 
de uma instituição, órgão, organismo ou 
agência da União ou de um Estado-
Membro devem ser autorizadas a designar 
correspondentes que tenham direito a 
receber apoio sobre como utilizar o 
sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 103
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem 
supervisionar os seus pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, realizando um 
controlo mais rigoroso no que diz respeito 
às empresas privadas, garantindo, em 
particular a aplicação das medidas 
obrigatórias em matéria de segurança dos 
dados.

Or. en

Alteração 104
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
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Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema e-
CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 
monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados exaustivos sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. Este aspeto deverá 
não apenas aliviar o trabalho dos Estados-
Membros no que toca à recolha dos dados 
relevantes e assegurar a responsabilização 
mútua e a transparência, como facilitar 
significativamente a monitorização ex post 
dos atos jurídicos adotados no domínio da 
cooperação em matéria civil e penal pela 
Comissão. As informações recolhidas 
devem apenas englobar dados agregados, 
não devendo constituir dados pessoais.

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema e-
CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 
monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados exaustivos sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. Este aspeto deverá 
não apenas aliviar o trabalho dos Estados-
Membros no que toca à recolha dos dados 
relevantes e assegurar a responsabilização 
mútua e a transparência, como facilitar 
significativamente a monitorização ex post 
dos atos jurídicos adotados no domínio da 
cooperação em matéria civil e penal pela 
Comissão. As informações recolhidas 
devem apenas englobar dados agregados, 
não devendo conter dados pessoais.

Or. en

Alteração 105
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema e-
CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 

(16) Os sistemas nacionais 
interconectados através do sistema e-
CODEX devem permitir a monitorização 
da sua eficiência e eficácia, 
disponibilizando um mecanismo que vise 
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monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados exaustivos sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. Este aspeto deverá 
não apenas aliviar o trabalho dos Estados-
Membros no que toca à recolha dos dados 
relevantes e assegurar a responsabilização 
mútua e a transparência, como facilitar 
significativamente a monitorização ex post 
dos atos jurídicos adotados no domínio da 
cooperação em matéria civil e penal pela 
Comissão. As informações recolhidas 
devem apenas englobar dados agregados, 
não devendo constituir dados pessoais.

monitorizar as realizações, os resultados e 
os impactos dos instrumentos que 
permitem a transmissão de dados 
eletrónicos no contexto dos processos 
cíveis e penais transnacionais na União. 
Por conseguinte, os sistemas ligados aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
devem conseguir recolher sistematicamente 
e manter dados estatísticos exaustivos 
sobre a utilização dos processos cíveis e 
penais transnacionais em conformidade 
com as disposições pertinentes dos atos 
jurídicos enunciados no anexo I. Este 
aspeto deverá não apenas aliviar o trabalho 
dos Estados-Membros no que toca à 
recolha dos dados relevantes e assegurar a 
responsabilização mútua e a transparência, 
como facilitar significativamente a 
monitorização ex post dos atos jurídicos 
adotados no domínio da cooperação em 
matéria civil e penal pela Comissão. As 
informações recolhidas devem apenas 
englobar dados agregados, não devendo 
constituir dados pessoais.

Or. en

Alteração 106
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 
futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2018/1725. As entidades que operam 
os pontos de acesso autorizados do e-
CODEX devem assumir a responsabilidade 
pela segurança dos dados transmitidos 

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 
futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com os Regulamentos 
(UE) 2016/6791a e (UE) 2018/17251b do 
Parlamento Europeu e do Conselho, bem 
como com a Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1c. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
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através dos respetivos pontos de acesso. autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade pela segurança e pela 
proteção dos dados transmitidos através 
dos respetivos pontos de acesso.

_________________
1a Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
1b Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos 
da União e à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.o 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
1c Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Alteração 107
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando das 
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futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2018/1725. As entidades que operam 
os pontos de acesso autorizados do e-
CODEX devem assumir a responsabilidade 
pela segurança dos dados transmitidos 
através dos respetivos pontos de acesso.

atualizações do software, a eu-LISA deve 
aplicar os princípios da segurança desde a 
conceção e da proteção de dados desde a 
conceção e por defeito, em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2018/1725. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade pela segurança dos dados 
transmitidos através dos respetivos pontos 
de acesso.

Or. fr

Alteração 108
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando de 
futuras evoluções técnicas do software, a 
eu-LISA deve aplicar os princípios da 
segurança desde a conceção e da proteção 
de dados desde a conceção e por defeito, 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2018/1725. As entidades que operam 
os pontos de acesso autorizados do e-
CODEX devem assumir a responsabilidade 
pela segurança dos dados transmitidos 
através dos respetivos pontos de acesso.

(17) A eu-LISA deve manter um 
elevado nível de segurança quando 
desempenha as suas funções. Aquando do 
desenvolvimento de atualizações do 
software, a eu-LISA deve aplicar os 
princípios da segurança desde a conceção e 
da proteção de dados desde a conceção e 
por defeito, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1725. As 
entidades que operam os pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem assumir a 
responsabilidade pela segurança dos dados 
transmitidos através dos respetivos pontos 
de acesso.

Or. en

Alteração 109
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração
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(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX deve elaborar 
até 31 de dezembro de 2022 um documento 
de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade os atos de 
execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do sistema 
e-CODEX não deve introduzir qualquer 
versão nova, devendo apenas assegurar 
atividades de manutenção corretiva do 
sistema e-CODEX.

(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX deve elaborar 
até 31 de dezembro de 2021 um documento 
de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade os atos de 
execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do 
sistema e-CODEX não deve introduzir 
qualquer versão nova, devendo apenas 
assegurar atividades de manutenção 
corretiva do sistema e-CODEX.

Or. fr

Alteração 110
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX deve elaborar 

(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX deve elaborar 
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até 31 de dezembro de 2022 um documento 
de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade os atos de 
execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do sistema 
e-CODEX não deve introduzir qualquer 
versão nova, devendo apenas assegurar 
atividades de manutenção corretiva do 
sistema e-CODEX.

até 31 de dezembro de 2021 um documento 
de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade os atos de 
execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do 
sistema e-CODEX não deve introduzir 
qualquer versão nova, devendo apenas 
assegurar atividades de manutenção 
corretiva do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 111
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX deve elaborar 
até 31 de dezembro de 2022 um documento 
de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 

(19) Por forma a permitir que a eu-LISA 
prepare devidamente a tomada de controlo, 
a entidade que assegura atualmente a 
gestão do sistema e-CODEX 
deve elaborar até 30 de junho de 2022 um 
documento de transferência que defina 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
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nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade os atos de 
execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do sistema 
e-CODEX não deve introduzir qualquer 
versão nova, devendo apenas assegurar 
atividades de manutenção corretiva do 
sistema e-CODEX.

nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, em conformidade com os atos 
de execução adotados pela Comissão nos 
termos do presente regulamento. O 
documento de transferência deve abranger 
os componentes do sistema e-CODEX, 
incluindo a porta de ligação, o conector e 
as normas processuais digitais, bem como 
os produtos subjacentes relevantes. A 
Comissão deve monitorizar o processo de 
transferência/tomada de controlo para 
garantir a sua conformidade com os atos de 
execução e o documento de transferência, 
sendo que a tomada de controlo só deve 
ocorrer depois de a Comissão declarar que 
o processo foi concluído com êxito. Depois 
de apresentar o documento de transferência 
e até à transferência bem-sucedida do 
sistema e-CODEX para a eu-LISA, a 
entidade que assegura a gestão do sistema 
e-CODEX não deve introduzir qualquer 
versão nova, devendo apenas assegurar 
atividades de manutenção corretiva do 
sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 112
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A transferência também deve 
assegurar que eventuais direitos de 
propriedade intelectual ou direitos de 
utilização relacionados com o sistema e-
CODEX e os produtos subjacentes 
relevantes são transferidos, para que a eu-
LISA possa cumprir as suas 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento. Contudo, em relação aos 
principais componentes informáticos do 
sistema, não deve ser necessária uma 
transferência contratual, uma vez que o 

(20) A transferência também deve 
assegurar que eventuais direitos de 
propriedade intelectual ou direitos de 
utilização relacionados com o sistema e-
CODEX e os produtos subjacentes 
relevantes são transferidos, para que a eu-
LISA possa cumprir as suas 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento. Contudo, em relação aos 
principais componentes informáticos do 
sistema, não deve ser necessária uma 
transferência contratual, uma vez que o 
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software Domibus é um programa com 
código-fonte aberto e está abrangido pela 
licença pública da União Europeia (EUPL).

software Domibus é um programa com 
código-fonte aberto e está abrangido pela 
licença pública da União Europeia (EUPL). 
A manutenção e as melhorias do software 
devem manter essa licença ou utilizar 
licenças de código aberto compatíveis e, se 
for caso disso, políticas de contributo para 
código-fonte estabelecidas.

Or. en

Alteração 113
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a eu-
LISA deve comunicar à Comissão, de dois 
em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os Estados-
Membros devem fornecer à eu-LISA as 
informações pertinentes sobre os pontos de 
acesso operados no seu território e a 
Comissão deve fornecer informações 
idênticas sobre os pontos de acesso 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União.

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a eu-
LISA deve comunicar à Comissão, de dois 
em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os Estados-
Membros devem fornecer à eu-LISA as 
informações pertinentes sobre os pontos de 
acesso operados no seu território e a 
Comissão deve fornecer informações 
idênticas sobre os pontos de acesso 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União. As entidades criadas e 
geridas por organizações internacionais 
públicas que operam pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX devem dispor de 
um prazo para fornecer à eu-LISA as 
informações sobre os pontos de acesso por 
elas operados.

Or. en

Alteração 114
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
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Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a eu-
LISA deve comunicar à Comissão, de dois 
em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os Estados-
Membros devem fornecer à eu-LISA as 
informações pertinentes sobre os pontos de 
acesso operados no seu território e a 
Comissão deve fornecer informações 
idênticas sobre os pontos de acesso 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União.

(21) Para que a Comissão possa avaliar 
regularmente o sistema e-CODEX, a eu-
LISA deve comunicar à Comissão, de dois 
em dois anos, informações sobre a 
evolução técnica e o funcionamento 
técnico do sistema e-CODEX. Para a 
elaboração do relatório, os Estados-
Membros devem fornecer à eu-LISA as 
informações pertinentes sobre os pontos de 
acesso operados no seu território e a 
Comissão deve fornecer informações 
idênticas sobre os pontos de acesso 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União, bem como pelas 
organizações da União. As informações 
sobre a avaliação do sistema e-CODEX 
devem ser regularmente transmitidas pela 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 115
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de permitir que o 
Parlamento Europeu e o Conselho, na 
sua qualidade de colegisladores, avaliem 
o êxito da transferência do sistema e-
CODEX e o bom funcionamento do 
sistema e-CODEX em geral, a Comissão 
deve proceder a uma avaliação global do 
sistema e-CODEX. Esta avaliação deve 
ser realizada pela primeira vez três anos 
após a eu-LISA assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
e, posteriormente, de três em três anos.
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Or. en

Justificação

Este considerando corresponde ao artigo 15.º, n.º 3, e foi adaptado de modo a ter em conta a 
alteração do número em questão.

Alteração 116
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O presente regulamento não deve 
constituir qualquer base jurídica específica 
para o tratamento de dados pessoais. 
Qualquer tratamento de dados pessoais 
realizado no âmbito do presente 
regulamento deve ser efetuado em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados. O 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35e a 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho36são aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais realizado 
pelos pontos de acesso do e-CODEX, 
operados por pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX que estejam estabelecidos no 
território dos Estados-Membros em 
conformidade com o presente regulamento.

(22) O presente regulamento não deve 
constituir qualquer base jurídica específica 
para o tratamento de dados pessoais. 
Qualquer tratamento de dados pessoais 
realizado no âmbito do presente 
regulamento deve ser efetuado em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados. O 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 e as 
Diretivas (UE) 2016/68036 e 2002/58/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho36a 
são aplicáveis ao tratamento de dados 
pessoais realizado pelos pontos de acesso 
do e-CODEX, operados por pontos de 
acesso autorizados do e-CODEX que 
estejam estabelecidos no território dos 
Estados-Membros em conformidade com o 
presente regulamento.

_________________ _________________
35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

36 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

36 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
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2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 
119 de 4.5.2016, p. 89).

2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 
119 de 4.5.2016, p. 89).
36a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Justificação

Em consonância com a recomendação da AEPD, é importante reiterar que a Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas também se aplica no contexto dessas 
comunicações eletrónicas, tal como previsto no sistema e-CODEX.

Alteração 117
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O presente regulamento não deve 
constituir qualquer base jurídica específica 
para o tratamento de dados pessoais. 
Qualquer tratamento de dados pessoais 
realizado no âmbito do presente 
regulamento deve ser efetuado em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados. O 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35e a 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho36são aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais realizado 

(22) O presente regulamento não deve 
constituir qualquer base jurídica específica 
para o tratamento de dados pessoais. 
Qualquer tratamento de dados pessoais 
realizado no âmbito do presente 
regulamento deve ser efetuado em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de proteção de dados. A Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho34a, o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 e a 
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
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pelos pontos de acesso do e-CODEX, 
operados por pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX que estejam estabelecidos no 
território dos Estados-Membros em 
conformidade com o presente regulamento.

Europeu e do Conselho36 são aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais realizado 
pelos pontos de acesso do e-CODEX, 
operados por pontos de acesso autorizados 
do e-CODEX que estejam estabelecidos no 
território dos Estados-Membros em 
conformidade com o presente regulamento.

_________________ _________________
34a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 
31.7.2002, p. 37).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

36 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 
119 de 4.5.2016, p. 89).

36 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução 
de sanções penais, e à livre circulação 
desses dados, e que revoga a Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 
119 de 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Alteração 118
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-A) O sistema e-CODEX deve, em 
princípio, estar aberto à participação de 
países terceiros, e a Comissão deve 
examinar a viabilidade da participação de 
países terceiros e, se necessário, 
apresentar uma proposta legislativa para 
permitir essa participação e estabelecer 
normas e protocolos para o efeito.

Or. fr

Alteração 119
Clare Daly

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O sistema e-CODEX deve, em 
princípio, estar aberto à participação de 
países terceiros, e a Comissão deve 
examinar a viabilidade da participação de 
países terceiros e, se necessário, 
apresentar uma proposta legislativa para 
permitir essa participação e estabelecer 
normas e protocolos para o efeito.

Or. en

Alteração 120
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma disposição do presente 
regulamento pode ser entendida como 
limitando, alargando ou de outro modo 
alterando as definições, os conceitos ou as 
competências jurídicas ou administrativas 
dos Estados-Membros ou da União.
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Or. en

Alteração 121
Cristian Terheş

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma disposição do presente 
regulamento pode ser entendida como 
limitando, alargando ou de outro modo 
alterando as definições, os conceitos ou as 
competências jurídicas ou administrativas 
dos Estados-Membros ou da União.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma clarificação para sublinhar o facto de o e-CODEX ser apenas um canal de 
informação e não alterar definições, conceitos ou competências a nível da UE ou dos 
Estados-Membros.

Alteração 122
Caterina Chinnici, Isabel Santos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os padrões mínimos para a 
segurança da infraestrutura de hardware 
e software.

Or. en

Alteração 123
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no anexo 
I.

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no 
anexo I.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 17.º-A, a fim de alterar o anexo I, 
aditando à lista nele incluída outros atos 
jurídicos que prevejam procedimentos que 
se insiram no domínio da cooperação 
judiciária em matéria civil e penal.

Or. en

Justificação

A lista de atos jurídicos em relação aos quais o presente regulamento rege a utilização do e-
CODEX terá certamente de ser adaptada ao longo do tempo. Uma vez que se trata de uma 
matéria que se enquadra no âmbito de aplicação específico do regulamento, mas não altera o 
âmbito de aplicação geral do regulamento (ou seja, os processos cíveis e penais 
transnacionais), esta lista deve ser adaptada por meio de um ato delegado.

Alteração 124
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no anexo 
I.

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no anexo 
I.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados no que diz respeito às 
alterações do anexo I, a fim de incluir 
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outros atos jurídicos adotados no domínio 
da cooperação judiciária.

Or. en

Alteração 125
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no anexo 
I.

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no anexo 
I.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 16.º-A, 
para modificar a lista que figura no anexo 
I.

Or. en

Alteração 126
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto de processos cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária enunciados no 
anexo I.

O presente regulamento é aplicável à 
transmissão eletrónica de informações no 
contexto da cooperação judiciária em 
matérias cíveis e penais 
transnacionais através do sistema e-
CODEX em conformidade com os atos 
jurídicos adotados no domínio da 
cooperação judiciária em matérias cíveis e 
penais do âmbito da competência da 
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União.

Or. en

Alteração 127
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX que foi notificado à eu-LISA em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, ou o 
artigo 7.º, n.º 1, e que funciona com base 
numa norma processual digital tal como 
referido no artigo 4.º, n.º 3;

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX autorizado nos termos do direito 
nacional ou da União que foi notificado à 
eu-LISA pela Comissão ou por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4, ou o artigo 7.º, n.º 1, e que 
funciona com base numa norma processual 
digital, tal como referido no artigo 4.º, 
n.º 3;

Or. fr

Alteração 128
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX que foi notificado à eu-LISA em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, ou o 
artigo 7.º, n.º 1, e que funciona com base 
numa norma processual digital tal como 
referido no artigo 4.º, n.º 3;

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX que foi autorizado nos termos do 
direito nacional ou da União e que foi 
notificado à eu-LISA pela Comissão ou 
por um Estado-Membro em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 4, ou o artigo 7.º, n.º 1, 
e que funciona com base numa norma 
processual digital, tal como referido no 
artigo 4.º, n.º 3;

Or. en



AM\1236221PT.docx 61/98 PE695.246v01-00

PT

Alteração 129
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX que foi notificado à eu-LISA em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, ou o 
artigo 7.º, n.º 1, e que funciona com base 
numa norma processual digital tal como 
referido no artigo 4.º, n.º 3;

(b) «Ponto de acesso autorizado do e-
CODEX», um ponto de acesso do e-
CODEX autorizado nos termos do direito 
nacional ou da União que foi notificado à 
eu-LISA pela Comissão ou por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 4, ou o artigo 7.º, n.º 1, e que 
funciona com base numa ou em várias 
normas processuais digitais, tal como 
referido no artigo 4.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 130
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Correspondente do e-CODEX», 
uma entidade designada por um Estado-
Membro, pela Comissão ou por outra 
entidade como competente para solicitar e 
receber apoio técnico da eu-LISA em 
relação ao sistema e-CODEX, tal como 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f);

Or. en

Alteração 131
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Correspondente do e-CODEX», 
uma entidade designada por um Estado-
Membro ou pela Comissão como 
competente para solicitar e receber apoio 
técnico da eu-LISA em relação ao sistema 
e-CODEX;

Or. en

Justificação

Esta expressão é utilizada diversas vezes no regulamento sem estar devidamente definida.

Alteração 132
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX», uma 
instituição, organização ou agência da 
União, uma autoridade pública nacional ou 
uma pessoa coletiva que opere um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX;

(c) «Entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX», uma 
instituição, organismo, agência ou 
organização da União, uma autoridade 
pública nacional ou uma pessoa coletiva 
que opere um ponto de acesso autorizado 
do e-CODEX;

Or. en

Alteração 133
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Plataforma central para realização 
de ensaios», um ponto de acesso do e-
CODEX utilizado exclusivamente para a 
realização de ensaios e que disponibiliza 

(e) «Plataforma central para realização 
de ensaios», um ponto de acesso do e-
CODEX utilizado exclusivamente para a 
realização de ensaios e que disponibiliza 
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um conjunto de funções que podem ser 
utilizadas pelas entidades que operam 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
para verificar o funcionamento correto dos 
respetivos pontos de acesso e a utilização 
correta das normas processuais digitais do 
e-CODEX nos sistemas conectados 
associados a esses pontos de acesso;

um conjunto de funções que podem ser 
utilizadas pelas entidades que operam 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
para verificar o funcionamento correto dos 
respetivos pontos de acesso e a utilização 
correta das normas processuais digitais do 
e-CODEX nos sistemas conectados 
associados a esses pontos de acesso, 
assegurando simultaneamente a 
integridade e disponibilidade do restante 
sistema e-CODEX;

Or. en

Alteração 134
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Correspondente do e-CODEX», 
uma pessoa, designada por um Estado-
Membro, pela Comissão ou por entidades 
criadas e geridas por organizações 
internacionais públicas que operam um 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX, 
que pode receber apoio da eu-LISA 
relativamente aos componentes do sistema 
e-CODEX, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 2, alínea f);

Or. en

Alteração 135
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Norma processual digital», as 
especificações técnicas pertinentes 
relativas aos modelos dos processos, aos 



PE695.246v01-00 64/98 AM\1236221PT.docx

PT

esquemas de dados e aos intercâmbios de 
dados baseados no vocabulário de base da 
justiça eletrónica da UE que apoiam a 
estrutura do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 136
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Não discriminação e respeito pelos 

direitos fundamentais
Os direitos e liberdades fundamentais de 
todas as pessoas envolvidas no 
intercâmbio eletrónico de informações 
através do sistema e-CODEX, em 
particular o direito à igualdade de acesso 
à justiça, o direito a um tribunal 
imparcial, o princípio da não 
discriminação e o direito à proteção dos 
dados pessoais e da privacidade, devem 
ser plenamente observados e respeitados 
em conformidade com o direito da União.

Or. en

Justificação

Embora o regulamento proposto se centre na gestão do sistema e-CODEX, continua a ser 
imperativo inserir uma cláusula transversal sobre os direitos fundamentais no que diz 
respeito às pessoas sobre as quais serão comunicadas informações através do e-CODEX.

Alteração 137
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Efeitos legais dos documentos eletrónicos
Não podem negar-se efeitos jurídicos aos 
documentos transmitidos através do 
sistema e-CODEX, nem lhes pode ser 
negada admissibilidade como meios de 
prova no processo pelo simples facto de 
serem apresentados em formato 
eletrónico.

Or. en

Alteração 138
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Efeitos legais dos documentos eletrónicos
Não podem ser negados efeitos legais nem 
admissibilidade enquanto prova em 
processo judicial a um documento 
eletrónico pelo simples facto de se 
apresentar em formato eletrónico.

Or. en

Justificação

The acts transmitted through the e-Codex system should not suffer a form of "digital 
discrimination", that is, they should not be deprived of legal effects and should not be 
considered inadmissible as evidence in proceedings, for the sole reason relating to the 
technical support though which they are transmitted. This principle is already provided for in 
Article 46 of Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for 
electronic transactions in the internal market (e-Idas Regulation), in Article 8 of Regulation 
(EU) 1783/2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of 
evidence in civil or commercial matters (taking of evidence), as well as in Article 6 of 
Regulation (EU) 1784 /2020 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial 
documents in civil or commercial matters (service of documents).
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Alteração 139
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. As normas 
processuais digitais para efeitos do 
presente regulamento são estabelecidas 
pela Comissão em atos de execução e 
desenvolvidas pela eu-LISA.

Or. fr

Alteração 140
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I. As normas 
processuais digitais para efeitos do 
presente regulamento são estabelecidas 
pela Comissão em atos de execução e 
desenvolvidas pela eu-LISA. Os referidos 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 17.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 141
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

3. Uma norma processual digital 
consiste nos modelos dos processos que 
definem o formato eletrónico dos 
documentos utilizados no contexto dos 
processos definidos nos atos jurídicos 
referidos no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 142
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2022, a 
Comissão estabelece, por meio de atos de 
execução:

1. Até 31 de dezembro de 2021, a 
Comissão estabelece, por meio de atos de 
execução:

Or. en

Alteração 143
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2022, a 
Comissão estabelece, por meio de atos de 
execução:

1. Até 31 de dezembro de 2021, a 
Comissão estabelece, por meio de atos de 
execução:

Or. fr
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Alteração 144
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.

2. A Comissão deve adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 145
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.

2. A Comissão deve adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 146
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.

2. A Comissão adota atos de execução 
que estabeleçam especificações técnicas 
pormenorizadas sobre as normas 
processuais digitais definidas no artigo 4.º, 
n.º 3.
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Or. fr

Alteração 147
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições dos atos de 
execução são elaboradas tendo 
especificamente em conta as garantias 
previstas na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, bem 
como as disposições da Diretiva 2016/343 
relativa ao direito de presunção de 
inocência e ao direito de comparecer em 
julgamento, da Diretiva 2013/48 relativa 
ao direito de acesso a um advogado, da 
Diretiva 2012/13 relativa ao direito à 
informação e da Diretiva 2010/64 relativa 
ao direito à interpretação e tradução.

Or. fr

Alteração 148
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições dos atos de 
execução são elaboradas tendo 
especificamente em conta as garantias 
previstas na Carta, bem como as 
disposições da Diretiva (UE) 2016/343 
relativa ao direito de presunção de 
inocência e ao direito de comparecer em 
julgamento, da Diretiva 2013/48/UE 
relativa ao direito de acesso a um 
advogado, da Diretiva 2012/13/UE 
relativa ao direito à informação e da 
Diretiva 2010/64/UE relativa ao direito à 
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interpretação e tradução.

Or. en

Alteração 149
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados para completar o 
presente regulamento, alargando os 
procedimentos judiciais abrangidos pelo 
sistema e-CODEX e definindo as 
competências da eu-LISA, na sequência 
de consultas preparatórias com as partes 
interessadas e os peritos relevantes.

Or. en

Alteração 150
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve manter uma lista 
de pontos de acesso autorizados do e-
CODEX que são operados por instituições, 
organismos e agências da União, bem 
como os processos cíveis e penais 
transnacionais e os formulários que cada 
ponto de acesso está autorizado a utilizar. 
Além disso, deve notificar as alterações à 
eu-LISA sem demora e sem prejuízo da 
notificação anual prevista no artigo 14.º.

4. A Comissão deve manter uma lista 
de pontos de acesso autorizados do e-
CODEX que são operados por instituições, 
órgãos, organismos e agências da União e 
por organizações europeias, bem como 
das matérias cíveis e penais transnacionais 
e das normas processuais digitais com que 
cada ponto de acesso está autorizado a 
operar. Além disso, deve notificar as 
alterações à eu-LISA sem demora e sem 
prejuízo da notificação anual prevista no 
artigo 14.º.

Or. en
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Alteração 151
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II. 
É responsável ademais por assegurar que 
as normas e especificações técnicas do 
sistema e-CODEX sejam aplicadas de 
forma a não comprometer as garantias 
consagradas no Capítulo VI da Carta.

Or. en

Alteração 152
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II. 
É responsável ademais por assegurar que 
as normas e especificações técnicas do 
sistema e-CODEX sejam aplicadas de 
forma a não comprometer as garantias 
consagradas no Capítulo VI da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. fr
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Alteração 153
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II, 
bem como pela manutenção de um 
elevado nível de segurança ao longo do 
processo, no desempenho das suas 
funções, em consonância com o artigo 
10.º.

Or. en

Alteração 154
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II, 
bem como pela gestão operacional do 
software Domibus Connector.

Or. en

Alteração 155
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II.

1. A eu-LISA é responsável pela 
gestão operacional dos componentes do 
sistema e-CODEX referidos no artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b), e no artigo 4.º, n.º 3, e do 
software subjacente indicado no anexo II, 
em conformidade com as condições 
definidas nos atos delegados pertinentes.

Or. en

Alteração 156
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Manutenção e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
dos modelos dos processos, dos modelos 
que definem o formato eletrónico dos 
documentos referidos no artigo 4.º, n.º 3, e 
da coleção subjacente e pré-definida dos 
modelos de dados;

(g) Manutenção e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
das normas processuais digitais que 
definem o formato eletrónico dos dados 
referidos no artigo 4.º, n.º 3, e da coleção 
subjacente e pré-definida dos modelos de 
dados;

Or. en

Alteração 157
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Preparação e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
dos novos modelos dos processos e dos 
modelos que definem o formato eletrónico 
dos documentos referidos no artigo 4.º, n.º 
3, incluindo a organização e viabilização 
de sessões de trabalho com os 

(j) Preparação e distribuição aos 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
das novas normais processuais digitais, 
incluindo a organização e viabilização de 
sessões de trabalho com os 
correspondentes do e-CODEX.
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correspondentes do e-CODEX.

Or. en

Alteração 158
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A eu-LISA é responsável pelas 
seguintes funções adicionais:

3. A eu-LISA é responsável pelas 
seguintes funções adicionais, em 
conformidade com as condições definidas 
nos atos delegados pertinentes:

Or. en

Alteração 159
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar a conhecer ao público em geral, 
através da Internet, o e-CODEX, com 
recurso a um conjunto de canais de 
comunicação em grande escala, tais como 
sítios Web ou plataformas de redes 
sociais;

(c) Dar a conhecer ao público em geral 
o e-CODEX;

Or. en

Alteração 160
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Dar a conhecer ao público em geral, 
através da Internet, o e-CODEX, com 
recurso a um conjunto de canais de 
comunicação em grande escala, tais como 
sítios Web ou plataformas de redes sociais;

(c) Dar a conhecer ao público em geral 
o e-CODEX, com recurso a um conjunto 
de canais de comunicação em grande 
escala, incluindo, mas não 
exclusivamente, sítios Web ou plataformas 
de redes sociais;

Or. en

Justificação

A informação sobre a utilização desse sistema é muito importante. O facto de limitar à 
Internet essa informação ao público é ignorar os segmentos do público que não utilizam a 
Internet como principal fonte de informação sobre a forma como os processos judiciais 
transfronteiriços são ou podem ser conduzidos.

Alteração 161
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
manter uma lista dos pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, operados dentro 
do seu território, e dos processos cíveis e 
penais transnacionais, bem como dos 
formulários que cada ponto de acesso está 
autorizado a utilizar. Além disso, devem 
notificar as alterações à eu-LISA sem 
demora e sem prejuízo da notificação anual 
prevista no artigo 14.º.

1. Os Estados-Membros devem 
manter uma lista dos pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, operados dentro 
do seu território e, se for caso disso, 
operados em países terceiros, e dos 
processos cíveis e penais transnacionais, 
bem como das normas processuais digitais 
que cada ponto de acesso está autorizado a 
utilizar. Além disso, devem notificar as 
alterações à eu-LISA sem demora e sem 
prejuízo da notificação anual prevista no 
artigo 14.º.

Or. en

Alteração 162
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f).

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f). Esses 
correspondentes têm o direito de solicitar 
e receber apoio técnico em nome de todos 
os pontos de acesso e-CODEX autorizados 
nos Estados-Membros. Cada Estado-
Membro comunica à Comissão e à eu-
LISA uma lista dos seus correspondentes 
do e-CODEX designados e quaisquer 
modificações a essa lista.

Or. en

Alteração 163
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f).

2. Cada Estado-Membro designa até 
dez correspondentes do e-CODEX. 
Somente esses correspondentes, tal como 
definido no artigo 3.º, alínea b-A), têm 
direito a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f).

Or. en

Alteração 164
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposta de regulamento
Artigo 7.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. 

2. Cada Estado-Membro designa até 
cinco correspondentes do e-CODEX. Esses 
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Somente esses correspondentes têm direito 
a solicitar e receber o apoio técnico 
referido no artigo 6.º, n.º 2, alínea f).

correspondentes têm direito a solicitar e 
receber o apoio técnico referido no artigo 
6.º, n.º 2, alínea f).

Or. en

Alteração 165
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
informar o público em geral, 
nomeadamente os particulares e as 
organizações envolvidas ou afetadas por 
um processo judicial, sobre o e-CODEX, 
incluindo através de sítios Web e de 
plataformas de redes sociais.

Or. en

Justificação

A informação sobre a utilização desse sistema é muito importante. A utilização prática do e-
CODEX envolverá igualmente os intervenientes nacionais, e a comunicação a nível nacional 
é indispensável para garantir que o público em geral nesse Estado-Membro seja devidamente 
informado.

Alteração 166
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX é 
responsável por garantir a sua segurança 
aquando da criação e do funcionamento do 
mesmo. Esta responsabilidade inclui as 
adaptações necessárias ao conector referido 

1. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX é 
responsável por garantir a sua segurança e 
legalidade aquando da criação e do 
funcionamento do mesmo. 
Esta responsabilidade inclui as adaptações 
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no artigo 4.º, n.º 2, alínea b), para o tornar 
compatível com quaisquer sistemas 
conectados e quaisquer outras adaptações 
técnicas necessárias para os seus sistemas 
conectados.

necessárias ao conector referido no 
artigo 4.º, n.º 2, alínea b), para o tornar 
compatível com quaisquer sistemas 
conectados e quaisquer outras adaptações 
técnicas necessárias para os seus sistemas 
conectados.

Or. en

Alteração 167
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX deve 
disponibilizar um mecanismo no(s) seu(s) 
sistema(s) conectado(s) que permita a 
recuperação de dados relevantes sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
enunciados no anexo I.

2. A entidade que opera um ponto de 
acesso autorizado do e-CODEX deve 
disponibilizar um mecanismo no(s) seu(s) 
sistema(s) conectado(s) que permita a 
recuperação de dados relevantes sobre a 
utilização dos processos cíveis e penais 
transnacionais em conformidade com as 
disposições pertinentes dos atos jurídicos 
referidos no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 168
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A responsabilidade por eventuais 
danos resultantes do funcionamento de um 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX e 
de qualquer um dos sistemas conectados 
recai sobre a entidade que opera esse ponto 
de acesso autorizado do e-CODEX.

3. A responsabilidade por eventuais 
danos resultantes do funcionamento de um 
ponto de acesso autorizado do e-CODEX e 
de qualquer um dos sistemas conectados 
recai sobre a entidade que opera esse ponto 
de acesso autorizado do e-CODEX, que 
pode exigir uma indemnização a um 
terceiro ou entidade responsável, sob 
supervisão judicial, se for caso disso.
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Or. en

Alteração 169
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As entidades criadas e geridas por 
organizações internacionais públicas que 
operem pontos de acesso autorizados do e-
CODEX têm o direito de designar um 
correspondente do e-CODEX. Esses 
correspondentes têm direito a solicitar e 
receber o apoio técnico referido no artigo 
6.º, n.º 2, alínea f).

Or. en

Alteração 170
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 31 de 
dezembro de 2022, o mais tardar, 
apresentar um documento de transferência 
comum à eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 31 de 
dezembro de 2021, o mais tardar, 
apresentar um documento de transferência 
comum à eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 
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eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º.

eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º

Or. fr

Alteração 171
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 31 de 
dezembro de 2022, o mais tardar, 
apresentar um documento de transferência 
comum à eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 
eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º.

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 31 de 
dezembro de 2021, o mais tardar, 
apresentar um documento de transferência 
comum à eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 
eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º.

Or. en

Alteração 172
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 31 de 
dezembro de 2022, o mais tardar, 

1. A entidade que assegura a gestão 
do sistema e-CODEX deve, até 30 de 
junho de 2022, o mais tardar, apresentar 



AM\1236221PT.docx 81/98 PE695.246v01-00

PT

apresentar um documento de transferência 
comum à eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 
eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º.

um documento de transferência comum à 
eu-LISA que especifique 
pormenorizadamente os aspetos relativos à 
transferência do sistema e-CODEX, 
nomeadamente os critérios para o êxito do 
processo de transferência e respetiva 
conclusão, bem como documentação 
conexa, tal como definido nos atos de 
execução ao abrigo do artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nomeadamente disposições sobre 
os direitos de propriedade intelectual e 
direitos de utilização relacionados com o 
sistema e-CODEX e o software subjacente 
enunciado no anexo II, permitindo assim à 
eu-LISA cumprir as suas responsabilidades 
em conformidade com o artigo 6.º.

Or. en

Alteração 173
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O processo de transferência/tomada 
de controlo deve ocorrer durante um 
período não superior a seis meses após a 
entrega do documento de transferência 
referido no n.º 1, entre a entidade que 
assegura o sistema e-CODEX e a eu-LISA. 
Durante esse período, a entidade que 
assegura a gestão do sistema e-CODEX 
retém total responsabilidade pelo sistema 
e-CODEX e assegura a realização de 
atividades meramente de manutenção 
corretiva no sistema, excluindo quaisquer 
outros tipos de alterações do sistema. Em 
especial, não deverá lançar nenhuma 
versão nova do sistema e-CODEX.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 174
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve monitorizar o 
processo de transferência/tomada de 
controlo para assegurar que os pormenores 
do processo são corretamente executados 
pela entidade que assegura a gestão o 
sistema e-CODEX e pela eu-LISA, com 
base nos critérios referidos no n.º 1.

3. A Comissão deve monitorizar o 
processo de transferência/tomada de 
controlo para assegurar que os pormenores 
do processo são corretamente executados 
pela entidade que assegura a gestão o 
sistema e-CODEX e pela eu-LISA, com 
base nos critérios referidos no n.º 1. A 
Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre o processo de 
transferência/tomada de controlo até 31 
de julho de 2023.

Or. en

Justificação

Uma vez que a transferência constitui um momento fundamental na gestão do sistema e-
CODEX, a Comissão deve informar os colegisladores sobre esse processo, para além das 
suas obrigações gerais de comunicação de informações estabelecidas mais à frente no 
regulamento.

Alteração 175
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Ramona Strugariu

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 
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no n.º 2 e nunca antes de 1 de julho de 
2023.

no n.º 2 após 1 de julho de 2023 e o mais 
tardar até 31 de dezembro de 2023.

Or. en

Alteração 176
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 
no n.º 2 e nunca antes de 1 de julho de 
2023.

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 
no n.º 2 e nunca antes de 1 de julho de 
2022.

Or. fr

Alteração 177
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 9.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 
no n.º 2 e nunca antes de 1 de julho de 
2023.

4. A eu-LISA deve assumir a 
responsabilidade pelo sistema e-CODEX 
na data em que a Comissão declarar a 
conclusão bem-sucedida do processo de 
transferência/tomada de controlo referido 
no n.º 2 e nunca antes de 1 de julho de 
2022.

Or. en

Alteração 178
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A referida entidade deve notificar sem 
demora qualquer problema de segurança à 
eu-LISA e ao Estado-Membro que mantém 
a lista de pontos de acesso autorizados do 
e-CODEX onde consta esse ponto de 
acesso ou, no caso de um ponto de acesso 
operado por uma instituição, organismo ou 
agência da União, deve notificar a 
Comissão.

A referida entidade deve notificar sem 
demora qualquer problema de segurança 
à eu-LISA e ao Estado-Membro que 
mantém a lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX onde consta esse 
ponto de acesso ou, no caso de um ponto 
de acesso operado por uma instituição, 
organismo, agência ou organização da 
União, deve notificar a Comissão.

Or. en

Alteração 179
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do Regulamento (UE) 
2018/1726 deve prestar à eu-LISA o 
aconselhamento especializado necessário 
relacionado com o sistema e-CODEX, em 
especial no contexto da preparação do seu 
programa de trabalho anual e do seu 
relatório anual de atividade. Deve 
igualmente fazer o acompanhamento do 
grau de execução nos Estados-Membros. O 
Grupo Consultivo deve ser informado de 
quaisquer problemas de segurança.

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do 
Regulamento (UE) 2018/1726 deve prestar 
à eu-LISA o aconselhamento especializado 
necessário relacionado com o sistema e-
CODEX, em especial no contexto da 
preparação do seu programa de trabalho 
anual e do seu relatório anual de atividade. 
Deve igualmente fazer o acompanhamento 
do grau de execução nos Estados-Membros 
e nas estruturas pertinentes que utilizam o 
sistema e-CODEX. O Grupo Consultivo 
deve ser informado de quaisquer problemas 
de segurança.

Or. en

Alteração 180
Emmanuel Maurel
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do Regulamento (UE) 
2018/1726 deve prestar à eu-LISA o 
aconselhamento especializado necessário 
relacionado com o sistema e-CODEX, em 
especial no contexto da preparação do seu 
programa de trabalho anual e do seu 
relatório anual de atividade. Deve 
igualmente fazer o acompanhamento do 
grau de execução nos Estados-Membros. O 
Grupo Consultivo deve ser informado de 
quaisquer problemas de segurança.

1. A partir de 1 de janeiro de 2022, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do Regulamento (UE) 
2018/1726 deve prestar à eu-LISA o 
aconselhamento especializado necessário 
relacionado com o sistema e-CODEX, em 
especial no contexto da preparação do seu 
programa de trabalho anual e do seu 
relatório anual de atividade. Deve 
igualmente fazer o acompanhamento do 
grau de execução nos Estados-Membros. O 
Grupo Consultivo deve ser informado de 
quaisquer problemas de segurança.

Or. fr

Alteração 181
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do Regulamento (UE) 
2018/1726 deve prestar à eu-LISA o 
aconselhamento especializado necessário 
relacionado com o sistema e-CODEX, em 
especial no contexto da preparação do seu 
programa de trabalho anual e do seu 
relatório anual de atividade. Deve 
igualmente fazer o acompanhamento do 
grau de execução nos Estados-Membros. O 
Grupo Consultivo deve ser informado de 
quaisquer problemas de segurança.

1. A partir de 1 de janeiro de 2022, o 
Grupo Consultivo do e-CODEX 
estabelecido nos termos do artigo 27.º, 
alínea d-C), do Regulamento (UE) 
2018/1726 deve prestar à eu-LISA o 
aconselhamento especializado necessário 
relacionado com o sistema e-CODEX, em 
especial no contexto da preparação do seu 
programa de trabalho anual e do seu 
relatório anual de atividade. Deve 
igualmente fazer o acompanhamento do 
grau de execução nos Estados-Membros. O 
Grupo Consultivo deve ser informado de 
quaisquer problemas de segurança.

Or. en
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Alteração 182
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante o processo de 
transferência/tomada de controlo, o Grupo 
Consultivo do e-CODEX deve reunir-se 
regularmente, pelo menos, de dois em dois 
meses, até que o processo de tomada de 
controlo seja concluído com êxito.

2. Durante o processo de 
transferência/tomada de controlo, o Grupo 
Consultivo do e-CODEX deve ser 
presidido pela eu-LISA e reunir-se 
regularmente, pelo menos, de dois em dois 
meses, até que o processo de tomada de 
controlo seja concluído com êxito..

Or. en

Alteração 183
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Grupo Consultivo do e-CODEX 
deve envolver no seu trabalho as 
organizações profissionais e outras partes 
interessadas que tenham participado na 
gestão do sistema e-CODEX aquando da 
sua transferência.

4. O Grupo Consultivo do e-CODEX 
deve envolver no seu trabalho os 
profissionais do direito, outros peritos e 
outras partes interessadas que tenham 
participado na gestão do sistema e-CODEX 
aquando da sua transferência e que podem 
prestar apoio técnico para o ulterior 
funcionamento do sistema e-CODEX, 
nomeadamente através de um apoio à 
investigação científica.

Or. en

Alteração 184
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Grupo Consultivo do e-CODEX 
deve envolver no seu trabalho as 
organizações profissionais e outras partes 
interessadas que tenham participado na 
gestão do sistema e-CODEX aquando da 
sua transferência.

4. O Grupo Consultivo do e-CODEX 
deve envolver no seu trabalho as 
organizações profissionais que 
representam as pessoas que participam na 
administração da justiça a nível dos 
Estados-Membros e outras partes 
interessadas que tenham participado na 
gestão do sistema e-CODEX aquando da 
sua transferência;

Or. en

Justificação

É importante especificar que as organizações profissionais referidas são as que representam 
os profissionais do direito e as autoridades judiciárias a nível dos Estados-Membros.

Alteração 185
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2023, o 
Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX composto por dez 
membros.

1. Até 1 de janeiro de 2022, o 
Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX composto por dez 
membros.

Or. fr

Alteração 186
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2023, o 1. Até 1 de janeiro de 2022, o 
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Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX composto por dez 
membros.

Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX composto por dez 
membros.

Or. en

Alteração 187
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2023, o 
Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX composto por dez 
membros.

1. Até 1 de janeiro de 2023, o 
Conselho de Administração da eu-LISA 
deve criar um Conselho de Gestão do 
Programa e-CODEX.

Or. en

Alteração 188
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX.

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX. Os 
membros do Conselho de Gestão do 
Programa podem ser nomeados de entre 
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os peritos que participam no Grupo 
Consultivo.

Or. en

Alteração 189
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX.

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por onze membros: presidente 
do Grupo Consultivo referido no artigo 
11.º, oito membros nomeados pelo 
Conselho de Administração, um membro 
nomeado pela Comissão e um membro 
nomeado pelo Parlamento. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX e que, pelo 
menos, metade sejam mulheres.

Or. en

Alteração 190
Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 

2. O Conselho de Gestão do Programa 
é composto por oito membros nomeados 
pelo Conselho de Administração, pelo 
presidente do Grupo Consultivo referido no 
artigo 11.º, e por um membro nomeado 
pela Comissão. O Conselho de 
Administração deve assegurar que os 
membros que designa para o Conselho de 
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Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX.

Gestão do Programa dispõem da 
experiência e dos conhecimentos 
especializados necessários no que diz 
respeito ao sistema e-CODEX, bem como 
de uma vasta experiência no domínio da 
justiça.

Or. en

Alteração 191
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais e outras partes interessadas 
que participem na gestão do sistema e-
CODEX aquando da sua transferência;

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais em representação das 
pessoas que participam na administração 
da justiça a nível dos Estados-Membros e 
outras partes interessadas, que participem 
na gestão do sistema e-CODEX aquando 
da sua transferência;

Or. en

Justificação

É importante especificar que as organizações profissionais referidas são as que representam 
os profissionais do direito e as autoridades judiciárias a nível dos Estados-Membros.

Alteração 192
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais e outras partes interessadas 
que participem na gestão do sistema e-

(d) A admissão de peritos nas reuniões, 
nomeadamente as organizações 
profissionais e outras partes interessadas, 
incluindo do meio académico, que 
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CODEX aquando da sua transferência; participem na gestão do sistema e-CODEX 
aquando da sua transferência;

Or. en

Alteração 193
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
No exercício das responsabilidades que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento, todas as entidades respeitam 
o princípio da separação de poderes e 
asseguram que as suas decisões e ações 
respeitam o princípio da autonomia e da 
independência do sistema judiciário.

Or. en

Alteração 194
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA deve desempenhar funções 
relacionadas com a prestação de formação 
sobre a utilização técnica do sistema e-
CODEX em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1726, 
nomeadamente a disponibilização de 
material de formação em linha.

A eu-LISA deve desempenhar funções 
relacionadas com a prestação de formação 
sobre a utilização técnica do sistema e-
CODEX a todas as partes interessadas 
pertinentes, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1726, 
nomeadamente a disponibilização de 
material de formação em linha.

Or. en
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Alteração 195
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O número e o tipo de incidentes 
com que as entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
se depararam no território do Estado-
Membro e que tiveram impacto na 
segurança do sistema e-CODEX.

(d) O número e o tipo de incidentes 
com que as entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
se depararam e que tiveram impacto na 
segurança do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 196
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX que são 
operados pelas instituições, organismos e 
agências da União, bem como os 
processos cíveis e penais transfronteiriços e 
os formulários que cada ponto de acesso do 
e-CODEX está autorizado a utilizar, tal 
como referido no artigo 5.º, n.º 4;

(a) A lista de pontos de acesso 
autorizados do e-CODEX, bem como os 
processos cíveis e penais transfronteiriços e 
os formulários que cada ponto de acesso 
do e-CODEX está autorizado a utilizar, tal 
como referido no artigo 5.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 197
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número de mensagens enviadas e 
recebidas por cada ponto de acesso 

(c) O número de mensagens enviadas e 
recebidas por cada ponto de acesso 



AM\1236221PT.docx 93/98 PE695.246v01-00

PT

autorizado e-CODEX operados pelas 
instituições, organismos e agências da 
União, agrupadas por ponto de acesso 
autorizado do e-CODEX correspondente e 
por processo cível e penal transnacional;

autorizado e-CODEX, agrupadas por ponto 
de acesso autorizado do e-CODEX 
correspondente e por processo cível e penal 
transnacional;

Or. en

Alteração 198
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O número e o tipo de incidentes 
com que as entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
que são operados pelas instituições, 
organismos e agências da União se 
depararam e que tiveram impacto na 
segurança do sistema e-CODEX.

(d) O número e o tipo de incidentes 
com que as entidades que operam os 
pontos de acesso autorizados do e-CODEX 
se depararam e que tiveram impacto na 
segurança do sistema e-CODEX.

Or. en

Alteração 199
Franco Roberti
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pela primeira vez, três anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
quatro em quatro anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Aquando da primeira 

3. Pela primeira vez, três anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
três em três anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Deve incluir igualmente 
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avaliação, a Comissão deve igualmente 
reexaminar o papel do Conselho de Gestão 
do Programa e a sua continuação. A 
Comissão deve transmitir o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

uma avaliação do impacto da utilização 
do e-CODEX na igualdade das partes no 
âmbito de processos penais 
transnacionais. A este respeito, procede à 
avaliação do acesso e utilização do e-
CODEX por parte dos representantes dos 
suspeitos e dos arguidos em processos 
penais. Aquando da primeira avaliação, a 
Comissão deve igualmente reexaminar o 
papel do Conselho de Gestão do Programa 
e a sua continuação. A Comissão deve 
transmitir o relatório de avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Aquando da avaliação do sistema, a Comissão deve analisar não só o êxito técnico da gestão 
do sistema e-CODEX, mas também o impacto correspondente, positivo ou negativo, nos 
processos judiciais, incluindo no que diz respeito à igualdade das partes em processos 
penais.

Alteração 200
Franco Roberti, Isabel Santos
em nome do Grupo S&D

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pela primeira vez, três anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
quatro em quatro anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Aquando da primeira 
avaliação, a Comissão deve igualmente 
reexaminar o papel do Conselho de Gestão 
do Programa e a sua continuação. A 
Comissão deve transmitir o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 

3. Pela primeira vez, três anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
quatro em quatro anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Aquando da primeira 
avaliação, a Comissão deve igualmente 
reexaminar o papel do Conselho de Gestão 
do Programa e a sua continuação com base 
em razões objetivas e propor, como 
primeira etapa, quaisquer melhorias 
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Conselho. necessárias. A Comissão deve transmitir o 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 201
Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pela primeira vez, três anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
quatro em quatro anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Aquando da primeira 
avaliação, a Comissão deve igualmente 
reexaminar o papel do Conselho de Gestão 
do Programa e a sua continuação. A 
Comissão deve transmitir o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

3. Pela primeira vez, dois anos após a 
eu-LISA assumir a responsabilidade pelo 
sistema e-CODEX e, posteriormente, de 
três em três anos, a Comissão deve 
elaborar uma avaliação global do sistema 
e-CODEX. Essa avaliação global deve 
incluir uma apreciação da aplicação do 
presente regulamento e um exame dos 
resultados alcançados em relação aos 
objetivos traçados, e pode propor possíveis 
ações futuras. Aquando da primeira 
avaliação, a Comissão deve igualmente 
reexaminar o papel do Conselho de Gestão 
do Programa e a sua continuação. A 
Comissão deve transmitir o relatório de 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 202
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
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estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 2.º é conferido à 
Comissão por um prazo de cinco anos a 
contar de ... [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 2.º pode ser revogada a todo o 
tempo pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados e produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da 
notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por três meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 203
Isabel Santos, Franco Roberti
em nome do Grupo S&D
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Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 2.º é conferido à 
Comissão por um prazo de cinco anos a 
contar de ... [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 2.º pode ser revogada a todo o 
tempo pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados e produz efeitos a partir do 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
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formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da introdução de um ato delegado no artigo 2.º.


