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Alteração 1
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. — Tendo em conta a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia («Carta»),
— Tendo em conta o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados (RGPD)1-A,
— Tendo em conta a Diretiva sobre a 
Proteção de Dados na Aplicação da Lei2-A,
— Tendo em conta a Diretiva relativa à 
privacidade e às comunicações eletrónicas 
(Diretiva Privacidade Eletrónica)3-A,
— Tendo em conta o Regulamento Livre 
Fluxo de Dados Não Pessoais4-A,
— Tendo em conta a Diretiva relativa aos 
dados abertos e à reutilização de 
informações do setor público (Diretiva 
Dados Abertos)5-A,
_________________
1-A 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.1-88, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2-A 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 
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Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho, JO L 119 de 4.5.2016, 
p.89-131, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
3-A 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 Privacidade Eletrónica), JO 
L 201 de 31.7.2002, p.37-47, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj
4-A Regulamento (UE) 2018/1807 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de novembro de 2018, relativo a um 
regime para o livre fluxo de dados não 
pessoais na União Europeia (texto 
relevante para efeitos do EEE), JO L 303 
de 28.11.2018, p.59-68, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
5-A Diretiva (UE) 2019/1024 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativa aos dados 
abertos e à reutilização de informações do 
setor público, JO L 172 de 26.6.2019, p. 
56-83, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

Or. en

Alteração 2
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Não partilha a narrativa de que a 
Europa perdeu a batalha pelos dados 
pessoais; manifesta o seu orgulho pelo 
facto de a UE ter assumido uma posição 
firme ao adotar o RGPD e ao reforçar as 
regras em matéria de proteção de dados 
que aprofundam os direitos das pessoas, e 
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ter tomado medidas para assegurar que os 
modelos de negócio não se baseiem em 
violações de direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 3
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. A. Considerando que a proteção 
das pessoas singulares relativamente ao 
tratamento de dados pessoais é um direito 
fundamental; que o artigo 8.º, n.º 1, da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia («Carta») e o artigo 16.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) estabelecem 
que todas as pessoas têm direito à 
proteção dos dados de caráter pessoal que 
lhes digam respeito;

Or. en

Alteração 4
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º -1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. B. Considerando que o acesso à 
informação é um direito fundamental, 
reconhecido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
(«Carta»), que prevê que todas as pessoas 
têm direito à liberdade de expressão, 
incluindo a liberdade de opinião e de 
receber e transmitir informações e ideias 
sem interferências por parte das 
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autoridades públicas e independentemente 
das fronteiras;

Or. en

Alteração 5
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar e benefício 
aos cidadãos e respeitar absolutamente os 
seus direitos fundamentais, em particular 
a proteção da sua privacidade e dos seus 
dados pessoais;

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar e benefício 
aos cidadãos, a colocar os interesses e os 
direitos das pessoas no cerne do ambiente 
político, em particular o respeito pela 
dignidade e integridade humanas, bem 
como a proteção da sua privacidade e dos 
seus dados pessoais; insta, por 
conseguinte, a Comissão a estar 
extremamente vigilante na sua conceção 
da governação dos dados e das estruturas 
de acesso para a Europa;

Or. en

Alteração 6
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar e 
benefício aos cidadãos e respeitar 
absolutamente os seus direitos 
fundamentais, em particular a proteção da 
sua privacidade e dos seus dados pessoais;

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar aos 
cidadãos e de os capacitar para tomar 
decisões significativas sobre os dados por 
eles produzidos ou que lhes digam 
respeito, garantindo o exercício e o 
respeito absoluto dos seus direitos 
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fundamentais, em particular a proteção da 
sua privacidade e dos seus dados pessoais;

Or. en

Alteração 7
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar e benefício 
aos cidadãos e respeitar absolutamente os 
seus direitos fundamentais, em particular a 
proteção da sua privacidade e dos seus 
dados pessoais;

1. Insta a Comissão a basear a sua 
estratégia em matéria de dados nos 
princípios de conferir bem-estar e benefício 
aos cidadãos e respeitar absolutamente os 
seus direitos fundamentais, em particular a 
proteção da sua privacidade e dos seus 
dados pessoais, de forma legal e em 
conformidade com o RGPD;

Or. ro

Alteração 8
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 1 – alínea a) (nova)

Projeto de parecer Alteração

(1) Princípios gerais para a 
governação dos dados
Salienta que a estratégia europeia em 
matéria de dados afetará os direitos 
fundamentais das pessoas, 
designadamente a proteção da sua 
privacidade e dos seus dados pessoais, a 
sua liberdade de expressão e de 
informação, a igualdade e a não 
discriminação, a liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, 
a liberdade de reunião e associação, a 
liberdade das artes e das ciências, o 
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direito à ação judicial, o direito à 
integridade da pessoa, a dignidade 
humana, os direitos da criança e das 
pessoas com deficiência, o direito à saúde, 
à presunção de inocência, a um recurso 
efetivo e a um processo equitativo; 
salienta que estes direitos devem estar no 
cerne de uma estratégia europeia de 
dados bem-sucedida e duradoura e devem 
ser atualizados, tanto na letra da lei, como 
no espírito da sua aplicação;

Or. en

Alteração 9
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Destaca a assimetria entre os que 
empregam tecnologias de IA e aqueles 
que com elas interagem e a elas estão 
sujeitos; salienta, neste contexto, que a 
confiança dos cidadãos na IA só pode ser 
conseguida com base num quadro de 
«ética por definição e desde a conceção» 
que garanta que toda e qualquer IA 
respeite plenamente a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, o 
direito da União e os Tratados.

Or. en

Alteração 10
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Insta a Comissão a incluir o 
artigo 16.º do TFUE como base jurídica 
na sua futura Lei relativa à Governação 
dos Dados e Lei dos Dados e a 
desenvolver medidas claras nestes atos 
legislativos que desenvolvam e alinhem as 
legislações existentes em matéria de 
proteção dos direitos fundamentais, em 
particular o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados;

Or. en

Alteração 11
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a importância dos dados 
para efeitos de investigação e inovação, 
bem como para os indivíduos e as 
sociedades que dependem cada vez mais 
do acesso fácil a informações exatas; 
recorda que o acesso à informação é um 
direito fundamental; insta a Comissão a 
eliminar os obstáculos jurídicos 
desnecessários ao acesso aos dados;

Or. en

Alteração 12
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que os dados pessoais 
estão a ser gerados a taxas exponenciais e 
salienta que os dados pessoais são de 
importância primordial para o 
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crescimento económico e o 
desenvolvimento futuros; ressalta que a 
geração de dados industriais e de dados 
pessoais se tornará cada vez mais 
codependente;

Or. en

Alteração 13
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Observa que as práticas de 
partilha, os ecossistemas e o tratamento 
irresponsável, ilegal ou não ético de dados 
incentivam comportamentos 
problemáticos; manifesta a sua 
preocupação com a proliferação destas 
práticas e sublinha a forma como estes 
modelos de negócio podem ter efeitos 
muito invasivos e negativos, não só para 
os indivíduos e os seus direitos 
fundamentais, mas também para as 
sociedades na sua globalidade; salienta 
que tais práticas e estratégias 
prejudicariam a confiança dos cidadãos 
nos sistemas de dados da UE; insta, por 
conseguinte, a Comissão a assegurar que 
o papel de liderança que a UE deve 
desempenhar na economia dos dados se 
baseie nas bases jurídicas sólidas criadas 
pelo RGPD, pela Diretiva Cooperação 
Policial e pela Diretiva Privacidade 
Eletrónica;

Or. en

Alteração 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Projeto de parecer
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N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que ignorar o potencial 
económico dos dados pessoais e centrar-se 
predominantemente nos dados industriais 
privará a Europa e os seus cidadãos de 
um trunfo importante e reforçará os 
efeitos de domínio e vinculação das 
plataformas que dependem de dados 
pessoais;

Or. en

Alteração 15
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Recorda que os conjuntos de dados 
podem recriar e reforçar os preconceitos 
existentes na sociedade; alerta para o 
risco de discriminação e de utilização 
indevida;

Or. en

Alteração 16
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Salienta que a forma mais 
eficiente de reduzir os desvios nos 
sistemas baseados em dados consiste em 
garantir a disponibilidade do máximo de 
dados não pessoais para os formar, sendo 
para tal necessário limitar qualquer 
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obstáculo desnecessário à prospeção de 
textos e dados e facilitar as utilizações 
transfronteiras; observa que os dados do 
domínio público e livremente licenciados 
são frequentemente utilizados pelos 
criadores de IA e de aprendizagem 
automática aquando da seleção de dados 
de formação, tanto para facilitar o acesso 
como para evitar uma potencial exposição 
à responsabilidade por infrações, o que 
cria uma forma específica de desvio de 
seleção nos dados de formação pode 
muitas vezes conduzir a outras formas de 
desvio mais prejudicial nos resultados; 
salienta que tal situação exige uma maior 
flexibilidade na utilização de dados 
protegidos por DPI, a fim de tornar a IA e 
a aprendizagem automática menos 
tendenciosas e mais consentâneas com as 
normas éticas, com o objetivo último de 
melhor servir a humanidade;

Or. en

Alteração 17
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Insta a Comissão a alargar a sua 
estratégia em matéria de dados, a fim de 
definir e propor um quadro que permita 
aos cidadãos europeus beneficiar dos seus 
dados pessoais, mormente uma mudança 
paradigmática do consentimento 
informado sobre a utilização dos dados 
pessoais para a propriedade, a proteção 
garantida e o consentimento informado 
da utilização temporária e revogável em 
troca de benefícios económicos;

Or. en
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Alteração 18
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Salienta, em particular, a 
importância dos dados armazenados e 
produzidos pelos governos e pelo setor 
público; insta os Estados-Membros a 
promover a criação de dados com base no 
princípio «aberto desde a conceção e por 
definição», a fim de facilitar o acesso e a 
reutilização da informação do setor 
público; insta os Estados-Membros a 
transpor rapidamente a Diretiva Dados 
Abertos;

Or. en

Alteração 19
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
respeitar sempre as disposições da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD), da Diretiva 
sobre a Proteção de Dados na Aplicação da 
Lei e de outra legislação pertinente da UE, 
tal como recentemente sublinhado no 
acórdão do TJUE no processo Schrems 
II, C-311/18, de 16 de julho de 2020, e nas 
recomendações do Comité Europeu para 
a Proteção de Dados;

Or. fr
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Alteração 20
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

2. Salienta que, especialmente no 
contexto do fluxo de dados, as 
transferências de dados para outras 
jurisdições devem cumprir sempre as 
disposições do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD), da Diretiva 
sobre a Proteção de Dados na Aplicação da 
Lei e de outra legislação pertinente da 
União; reitera que as transferências 
internacionais de dados pessoais devem, 
em primeiro lugar e antes de qualquer 
transferência, respeitar todos os 
princípios do RGPD ou da Diretiva sobre 
a Proteção de Dados na Aplicação da Lei;

Or. en

Alteração 21
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União e apenas 
podem ocorrer se houver um nível, em 
essência, equivalente de proteção de 
dados;

Or. en
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Alteração 22
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União, e ser 
utilizadas apenas para a finalidade com 
que os dados tenham sido recolhidos;

Or. ro

Alteração 23
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as transferências de 
dados para outras jurisdições devem 
cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

2. Salienta que as transferências de 
dados pessoais para outras jurisdições 
devem cumprir sempre as disposições do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD), da Diretiva sobre a Proteção de 
Dados na Aplicação da Lei e de outra 
legislação pertinente da União;

Or. en

Alteração 24
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que todos os direitos em 
matéria de dados ao abrigo do RGPD se 
aplicam independentemente da base 
jurídica utilizada para o tratamento dos 
dados; considera que estes direitos não 
podem ser interpretados de forma 
restritiva;

Or. en

Alteração 25
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais;

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais; 
alerta para o risco de utilização abusiva 
quando estão em causa dados pessoais 
altamente sensíveis, como as categorias 
especiais de dados previstas no artigo 9.º 
do RGPD, ou conteúdos e metadados das 
comunicações eletrónicas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
Privacidade Eletrónica; salienta que, em 
conformidade com o princípio da 
limitação da finalidade do RGPD, a 
partilha de dados deve limitar-se a dados 
não pessoais, por exemplo 
dados industriais ou comerciais, ou a 
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dados pessoais anonimizados de forma 
segura e eficaz, incluindo em conjuntos 
de dados mistos;

Or. en

Alteração 26
Axel Voss

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção 
de dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente 
no caso de produtos inteligentes 
conectados; relembra, neste contexto, que 
os conjuntos de dados em que os 
diferentes tipos de dados estão 
indissociavelmente ligados são sempre 
tratados como dados pessoais;

3. Afirma que é essencial estabelecer 
uma distinção entre os regimes jurídicos 
que dizem respeito aos dados pessoais e 
aqueles que dizem respeito aos dados não 
pessoais, tendo em conta que, muitas 
vezes, não partilhar quaisquer conjuntos 
de dados comerciais constitui a única 
opção para as empresas, devido à 
complexidade das regras em vigor e à 
grande insegurança jurídica quanto à 
questão de saber se os dados pessoais são 
suficientemente despersonalizados; 
observa que, na prática, esta distinção 
pode ser difícil de estabelecer, dada a 
existência de dados mistos, para os quais 
é necessário introduzir regras e 
abordagens específicas; considera que, 
para garantir a proteção da vida privada, 
é fundamental incentivar o recurso aos 
modelos centrados na anonimização, que 
exige uma base jurídica clara e pressupõe 
uma lista de critérios, bem como a outros 
meios técnicos que garantam a proteção 
da vida privada, como a passagem da 
partilha de dados para a partilha de 
cálculos, as interfaces de programação de 
aplicações (IPA), os dados sintéticos ou as 
áreas restritas;

Or. en
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Alteração 27
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais;

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais; 
salienta que, nesses casos, os cidadãos 
devem ter a possibilidade sistémica de 
beneficiar da sua cogeração de dados 
pessoais e que o seu direito de 
propriedade sobre esses dados deve ser 
automaticamente protegido;

Or. en

Alteração 28
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados e que qualquer futura legislação 
setorial ou adequada à finalidade deverá 
respeitá-lo; salienta, a este respeito, a 
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não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais;

necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos e dispositivos portáteis 
inteligentes conectados; relembra, neste 
contexto, que os conjuntos de dados em 
que os diferentes tipos de dados estão 
indissociavelmente ligados são sempre 
tratados como dados pessoais, mesmo 
quando os dados pessoais apenas 
representem uma pequena parte do 
conjunto de dados;

Or. en

Alteração 29
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o tratamento de dados 
pessoais, nomeadamente a sua 
transferência, deve respeitar sempre o 
acervo da União em matéria de proteção de 
dados; salienta, a este respeito, a 
necessidade de definir limites claros entre 
o tratamento de dados pessoais e de dados 
não pessoais nos espaços de dados 
definidos pela Comissão, especialmente no 
caso de produtos inteligentes conectados; 
relembra, neste contexto, que os conjuntos 
de dados em que os diferentes tipos de 
dados estão indissociavelmente ligados são 
sempre tratados como dados pessoais;

3. Recorda que o tratamento e 
armazenamento de dados pessoais, 
nomeadamente a sua transferência, deve 
respeitar sempre o acervo da União em 
matéria de proteção de dados; salienta, a 
este respeito, a necessidade de definir 
limites claros entre o tratamento de dados 
pessoais e de dados não pessoais nos 
espaços de dados definidos pela Comissão, 
especialmente no caso de produtos 
inteligentes conectados; relembra, neste 
contexto, que os conjuntos de dados em 
que os diferentes tipos de dados estão 
indissociavelmente ligados são sempre 
tratados como dados pessoais;

Or. ro

Alteração 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Manifesta a sua cautela quanto à 
utilização de conceitos indefinidos de 
«reutilização» de dados e de «altruísmo 
dos dados»; insta a Comissão a definir 
claramente estes conceitos e a garantir a 
sua conformidade com os princípios da 
proteção de dados consagrados, como o 
da limitação da finalidade, o qual exige 
que os dados sejam tratados para 
finalidades «especificadas, explícitas e 
legítimas»;

Or. en

Alteração 31
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância crescente 
do trabalho de supervisão das autoridades 
nacionais de controlo da proteção de 
dados (APD) e insta os Estados-Membros 
a assegurar o financiamento e os recursos 
adequados das suas APD;

Or. en

Alteração 32
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Espaços de dados
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Sublinha que apenas é possível ganhar a 
confiança das pessoas através de 
estruturas seguras de espaços de dados 
que respeitem plenamente os seus direitos 
fundamentais, garantindo assim a 
segurança jurídica, a adesão aos serviços, 
bem como vantagens competitivas e 
modelos empresariais estáveis para as 
empresas;

Or. en

Alteração 33
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Destaca a hierarquia jurídica da 
proteção dos dados pessoais, 
especificamente no que se refere à 
possibilidade de criar intermediários de 
dados pessoais ou espaços de dados 
pessoais; destaca, neste contexto, os 
princípios previstos no RGPD e na 
Diretiva Privacidade Eletrónica e apela a 
que estes princípios estejam no cerne de 
quaisquer projetos deste tipo; sublinha 
que esses espaços de dados devem ser 
desenvolvidos desde o início, estabelecidos 
e utilizados em conformidade com os 
princípios da proteção de dados desde a 
sua conceção e por definição, aplicando 
medidas de segurança rigorosas;

Or. en

Alteração 34
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 3-D (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-D. Recorda, no contexto do Espaço 
Europeu Comum de Dados de Saúde, que, 
independentemente de serem 
considerados conjuntos de dados de 
elevado valor, o tratamento de categorias 
especiais de dados pessoais (como dados 
biométricos, genéticos e de saúde) é, em 
princípio, proibido, com algumas 
exceções estritas, com regras de 
tratamento específicas, e implica sempre a 
obrigação de realizar uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados; 
destaca as consequências potencialmente 
desastrosas e irreversíveis do tratamento 
incorreto ou inseguro de dados sensíveis 
para as pessoas em causa;

Or. en

Alteração 35
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que os espaços de dados 
para as administrações públicas, 
especificamente a utilização de dados para 
melhorar a aplicação da lei na UE, devem 
respeitar plenamente o direito da UE, 
nomeadamente o princípio da 
proporcionalidade e da proteção de dados, 
assim como as normas em matéria de 
privacidade;

4. Sublinha que os espaços de dados 
para as administrações públicas, 
especificamente a utilização de dados para 
melhorar a aplicação da lei na UE, devem 
respeitar plenamente o direito da UE, 
nomeadamente o princípio da 
proporcionalidade e da proteção de dados, 
assim como as normas em matéria de 
privacidade; destaca o potencial para 
melhorar a qualidade da aplicação da lei 
e combater as distorções onde elas possam 
existir, através da recolha de dados fiáveis 
e da sua disponibilização ao público, à 
sociedade civil e a peritos independentes;

Or. en
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Alteração 36
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que os espaços de dados 
para as administrações públicas, 
especificamente a utilização de dados para 
melhorar a aplicação da lei na UE, devem 
respeitar plenamente o direito da UE, 
nomeadamente o princípio da 
proporcionalidade e da proteção de dados, 
assim como as normas em matéria de 
privacidade;

4. Sublinha que os espaços de dados 
para as administrações públicas, 
especificamente a utilização de dados para 
melhorar a aplicação da lei na UE, devem 
respeitar plenamente o direito da UE, 
nomeadamente o princípio da 
proporcionalidade e da proteção de dados, 
assim como as normas em matéria de 
privacidade; salienta que, para as 
autoridades públicas, a utilização de 
dados pessoais e da inteligência artificial 
só deve ser permitida na condição de uma 
rigorosa supervisão democrática e 
salvaguardas adicionais contra a sua 
utilização indevida;

Or. en

Alteração 37
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha que os espaços de dados 
para as administrações públicas, 
especificamente a utilização de dados para 
melhorar a aplicação da lei na UE, devem 
respeitar plenamente o direito da UE, 
nomeadamente o princípio da 
proporcionalidade e da proteção de dados, 
assim como as normas em matéria de 
privacidade;

4. Sublinha que os espaços de dados 
europeus comuns para as administrações 
públicas, especificamente no que diz 
respeito à utilização de dados para 
melhorar o acesso das autoridades 
respnsáveis pela aplicação da lei aos dados 
na UE, devem respeitar plenamente o 
direito da UE, nomeadamente os princípios 
da necessidade e da proporcionalidade, a 
proteção da privacidade e dos dados 
pessoais, a presunção de inocência e as 
normas processuais;
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Or. en

Alteração 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que a partilha de dados 
nos domínios da justiça e dos assuntos 
internos entre os Estados-Membros 
através dos sistemas de informação 
europeus (SIS, VIS, Eurodac, ETIAS, 
SES, ECRIS) constitui um elemento 
essencial para reforçar a segurança dos 
cidadãos europeus e melhorar a 
capacidade de controlo e proteção nas 
fronteiras internas e externas da UE, a 
aplicação da política de asilo e migração e 
a luta contra o terrorismo e a 
criminalidade;

Or. fr

Alteração 39
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que qualquer acesso das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei a dados pessoais públicos ou 
privados em espaços de dados deve 
basear-se no direito da UE e dos 
Estados-Membros, limitar-se ao 
estritamente necessário e proporcionado e 
ser acompanhado de garantias 
adequadas; ressalta que qualquer 
tratamento posterior de dados pessoais 
deve respeitar plenamente a legislação da 
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UE em matéria de proteção de dados;

Or. en

Alteração 40
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha as limitações de certos 
tipos de aplicações de IA concebidas para 
o sistema judicial - a chamada 
«tecnologia jurídica»; salienta, neste 
contexto, as consequências 
potencialmente graves, mormente no 
domínio da aplicação da lei e da justiça, 
quando as pessoas confiam 
excessivamente na natureza 
aparentemente objetiva e científica dos 
instrumentos de IA e não consideram a 
possibilidade de os seus resultados serem 
incorretos, incompletos, irrelevantes ou 
discriminatórios; recorda que as decisões 
judiciais definitivas devem ser tomadas ao 
abrigo da discricionariedade soberana dos 
juízes, numa base casuística;

Or. en

Alteração 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Considera que a implementação 
operacional da interoperabilidade dos 
sistemas de informação até 2022-2023, em 
conformidade com os prazos estabelecidos 
na legislação europeia, constitui uma 
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prioridade no âmbito de uma União da 
Segurança e da reforma da política de 
asilo e migração; julga essencial atribuir 
recursos financeiros adequados à agência 
eu-LISA, a fim de criar uma 
infraestrutura informática sólida e segura 
para a partilha de dados entre as 
autoridades policiais e judiciais dos 
Estados-Membros e as agências da UE;

Or. fr

Alteração 42
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Direitos em matéria de dados — 
capacitação do indivíduo
Sublinha que as pessoas singulares devem 
ter a propriedade plena dos seus dados e 
ser ajudadas a fazer valer os seus direitos 
em matéria de proteção de dados e 
privacidade no que diz respeito aos dados 
que geram; salienta que a competência 
técnica da grande maioria das pessoas 
para compreender e explorar a 
complexidade dos ecossistemas de dados 
em que estão integrados é incongruente, 
tal como a sua capacidade para 
identificar os dados, incluindo metadados, 
que efetivamente geram, especialmente 
em tempo real, ou seja, através de 
aparelhos conectados e de dispositivos 
portáteis;

Or. en

Alteração 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache
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Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Salienta que a Europol 
desempenha um papel crucial enquanto 
centro de intercâmbio e análise de 
informações sobre atividades criminosas 
entre as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei dos Estados-Membros; 
observa que, nos últimos anos, os Estados 
transmitiram à Europol um grande 
volume de dados, apelando a uma 
evolução do quadro legislativo e do 
mandato da Agência, a fim de conferir 
maiores garantias quanto ao modo como 
processa, utiliza e gere informações e 
dados pessoais;

Or. fr

Alteração 44
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Realça o direito à portabilidade dos 
dados e os direitos de acesso aos dados 
previstos no RGPD; alerta para os perigos 
de um efeito de vinculação, em particular 
em setores sensíveis, quando estes direitos 
não são devidamente aplicados; espera que 
o futuro ato legislativo sobre os dados 
defenda o usufruto destes direitos;

5. Realça o direito à portabilidade dos 
dados e os direitos de acesso do titular dos 
dados previstos no RGPD; alerta para os 
perigos de um efeito de vinculação, em 
particular em setores sensíveis, quando 
estes direitos não são devidamente 
aplicados; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a melhorar ainda mais 
o acesso das pessoas singulares a vias de 
recurso efetivas ao abrigo do RGPD; 
espera que o futuro ato legislativo sobre os 
dados defenda o usufruto e o exercício 
significativo destes direitos;

Or. en
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Alteração 45
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Realça o direito à portabilidade dos 
dados e os direitos de acesso aos dados 
previstos no RGPD; alerta para os perigos 
de um efeito de vinculação, em particular 
em setores sensíveis, quando estes direitos 
não são devidamente aplicados; espera que 
o futuro ato legislativo sobre os dados 
defenda o usufruto destes direitos;

5. Realça o direito à portabilidade dos 
dados e os direitos de acesso, retificação e 
eliminação dos dados previstos no RGPD; 
alerta para os perigos de um efeito de 
vinculação, em particular em setores 
sensíveis, quando estes direitos não são 
devidamente aplicados; espera que o futuro 
ato legislativo sobre os dados defenda o 
usufruto destes direitos;

Or. en

Alteração 46
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Manifesta a sua preocupação com 
plataformas e serviços que vinculam 
deliberadamente os seus utilizadores a 
essa plataforma específica, aumentando 
assim o seu poder de mercado dominante 
e a sua capacidade para traçar o perfil 
dos seus utilizadores de forma ainda mais 
exaustiva, criando perfis extremamente 
invasivos e reveladores dos seus 
utilizadores; insta, por conseguinte, a 
Comissão a garantir a interoperabilidade 
e a portabilidade dos dados dos serviços 
digitais; refere, a este respeito, as 
interfaces de programação de aplicações 
(API), que permitem a um utilizador 
interconectar-se entre plataformas, 
aumentando assim as suas opções de 
escolha entre diferentes tipos de sistemas 
e serviços;
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Or. en

Alteração 47
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Apela a uma anonimização fácil e 
sólida e, sempre que tal não seja possível, 
à utilização de sistemas de 
pseudonimização nos casos em que os 
indivíduos que assim o desejem possam 
permitir que os dados que geram, que são 
sempre considerados dados pessoais, 
sejam utilizados para fins de interesse 
público (o chamado «altruísmo de 
dados»); salienta que as pessoas não 
devem ser pressionadas a fazê-lo, mas as 
ações basear-se-iam verdadeiramente no 
altruísmo e não poderiam estar associadas 
a benefícios ou vantagens diretas para 
aqueles que optem por permitir a 
utilização dos seus dados pessoais;

Or. en

Alteração 48
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Sublinha que qualquer utilização 
de dados pessoais agregados provenientes 
de fontes das redes sociais tem de cumprir 
o RGPD ou ser efetivamente anonimizada 
de modo irreversível;

Or. en
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Alteração 49
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Cibersegurança e identificação 
segura
Salienta a importância da cibersegurança 
baseada no direito internacional e nas 
normas acordadas de comportamento 
estatal responsável no ciberespaço, de 
modo a que os ecossistemas digitais 
possam proporcionar todos os seus 
benefícios aos cidadãos, às empresas e às 
sociedades; assinala a necessidade 
urgente de os Estados-Membros tomarem 
medidas coordenadas para garantir uma 
ciber-higiene básica;

Or. en

Alteração 50
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta à adoção de medidas práticas 
sólidas, tais como um quadro obrigatório 
de certificação cibernética, para garantir a 
segurança dos dados pessoais e evitar 
fugas de dados;

6. Sublinha a importância da 
segurança informática e da resiliência dos 
sistemas informáticos, para garantir a 
segurança dos dados pessoais e evitar a 
utilização abusiva de dados; insta a 
Comissão a propor medidas de precaução 
adequadas, como exigir a utilização dos 
sistemas informáticos de segurança e 
cifragem mais avançados, o recurso a 
uma abordagem de «segurança desde a 
conceção» e um quadro obrigatório de 
certificação em matéria de 
cibersegurança, a fim de aumentar a 
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confiança, a segurança e a proteção dos 
espaços de dados que prevê;

Or. en

Alteração 51
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta à adoção de medidas práticas 
sólidas, tais como um quadro obrigatório 
de certificação cibernética, para garantir a 
segurança dos dados pessoais e evitar fugas 
de dados;

6. Insta à adoção de medidas práticas 
sólidas, tais como um quadro obrigatório 
de certificação cibernética, para garantir a 
segurança, a confidencialidade e a 
conservação dos dados pessoais e evitar 
fugas de dados;

Or. ro

Alteração 52
Ioan-Rareş Bogdan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda a necessidade de uma 
política abrangente de proteção e 
segurança para as crianças no ambiente 
digital; insta, neste contexto, a Comissão 
a tomar todas as medidas necessárias e a 
incluir na estratégia garantias específicas 
para as crianças;

Or. en

Alteração 53
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Manifesta a sua cautela quanto ao 
recurso à anonimização como técnica de 
proteção dos dados pessoais, dada a sua 
limitação conhecida; sublinha as 
conclusões dos peritos técnicos segundo 
as quais a plena anonimização é 
praticamente impossível de alcançar;

Or. en

Alteração 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Recorda que quaisquer medidas a 
desenvolver no âmbito da futura Lei sobre 
a Governação dos Dados e da Lei dos 
Dados que envolvam o tratamento de 
dados pessoais devem ser sujeitas à 
supervisão das autoridades responsáveis 
pela proteção de dados, de acordo com as 
condições estabelecidas no RGPD, a fim 
de assegurar que a inovação promovida 
tenha igualmente em conta o impacto nos 
direitos dos cidadãos;

Or. en

Alteração 55
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração
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6-C. Considera que a composição do 
Comité Europeu para a Inovação dos 
Dados é de importância crucial para o 
respeito dos direitos fundamentais; insta, 
por conseguinte, a Comissão a criar uma 
composição equilibrada, com 
representação igual da indústria, das 
ONG, dos grupos de consumidores e do 
meio académico;

Or. en

Alteração 56
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Insta a Comissão a aumentar o 
financiamento destinado ao 
desenvolvimento de produtos e serviços de 
proteção da privacidade na UE para que a 
Estratégia de Dados proporcione 
benefícios aos cidadãos da UE e promover 
a inovação que respeite e promova os 
direitos humanos;

Or. en

Alteração 57
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 

7. Regista as conclusões do Conselho, 
de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; considera que um 
quadro deste tipo poderá permitir uma 
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permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal.

prestação mais segura de serviços 
transfronteiriços que requerem uma 
identificação pessoal; recorda, a este 
respeito, a importância do anonimato, em 
particular para as mulheres, as pessoas 
LGBTIQ + e os grupos vulneráveis que 
dele dependem para proteção em linha; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que 
obrigue as plataformas e os serviços, nos 
casos em que é utilizado um serviço de 
identificação eletrónica ou um serviço de 
verificação, a oferecer como predefinição 
a possibilidade de início de sessão manual 
ou uma opção de verificação que resulte 
na oferta dos mesmos serviços em 
comparação com a opção baseada na 
identificação eletrónica; sublinha que 
qualquer opção de início de sessão ou 
verificação baseada na identificação 
eletrónica deve ser desenvolvida em 
conformidade com o princípio da 
minimização dos dados do RGPD, de 
modo a que seja tecnicamente impossível 
a recolha de dados identificáveis de início 
de sessão pelo serviço ou plataforma que 
aplica o início de sessão ou a verificação 
através de identificação eletrónica, e por 
forma a que os dados recolhidos sejam 
reduzidos ao mínimo absoluto; sublinha 
que os serviços de início de sessão ou 
verificação não devem ser utilizados para 
controlar a atividade dos utilizadores nos 
sítios Web; salienta que os serviços de 
início de sessão ou de verificação através 
de identificação eletrónica só devem ser 
aplicáveis no caso de uma plataforma ou 
serviço exigir a identificação pessoal, 
autenticação ou verificação da idade com 
base numa lei; sublinha que a utilização 
de pseudónimos específicos de domínio 
deve estar disponível sempre que possível 
do ponto de vista técnico, operacional ou 
jurídico, devendo ser a opção por 
definição; recorda que os 
Estados-Membros e as instituições da 
União têm de garantir que as informações 
eletrónicas permaneçam seguras e que o 
tratamento deve ser transparente e só 
pode ter lugar quando os dados são 
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necessários para a identificação de um 
utilizador, apenas para fins legítimos, não 
devendo ser realizado comercialmente 
nem utilizado para restringir o acesso 
geral à Internet ou aos serviços da 
sociedade da informação; salienta que os 
sistemas de identificação representam um 
risco para a privacidade, quer porque 
torna o sistema central de autenticação 
um alvo para ataques e utilizações 
abusivas, quer porque coloca em risco a 
possibilidade de utilizar pseudónimos nos 
plataformas e serviços, por exemplo 
quando os utilizadores consideram que 
não respeitam a sua privacidade;

Or. en

Alteração 58
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal.

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que uma identificação 
eletrónica de confiança é um elemento 
crucial para garantir a segurança do 
acesso aos serviços digitais e para efetuar 
transações eletrónicas de modo mais 
seguro; considerando que, atualmente, só 
15 Estados-Membros comunicaram 
informações relativas aos seus sistemas de 
identificação digital para reconhecimento 
transfronteiriço no âmbito do 
Regulamento (UE) n.º 910/2014;

Or. en
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Alteração 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal.

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal; insta a 
Comissão a alargar este quadro, com o 
objetivo de proporcionar aos cidadãos 
europeus os instrumentos adequados para 
beneficiarem e explorarem os seus dados 
pessoais;

Or. en

Alteração 60
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal.

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal e uma redução 
do armazenamento excessivo de dados por 
parte das empresas;

Or. en
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Alteração 61
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com as conclusões 
do Conselho, de outubro de 2020, sobre o 
desenvolvimento de um quadro para uma 
identificação eletrónica pública segura 
(e-ID) em toda a União; acredita 
firmemente que um quadro deste tipo 
permitiria uma prestação mais segura de 
serviços transfronteiriços que requerem 
uma identificação pessoal.

7. Salienta a importância de permitir 
a utilização anónima de serviços em linha 
sempre que tal seja tecnicamente possível 
e a legislação em vigor não exija 
identificação, uma vez que o anonimato 
impede efetivamente a divulgação não 
autorizada, a usurpação de identidade e 
outras formas de abuso dos dados 
pessoais recolhidos em linha;

Or. fr

Alteração 62
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7 – alínea a) (nova)

Projeto de parecer Alteração

(1) Salienta que os dados pessoais 
relativos à saúde não devem ser tratados 
ou conservados sem o consentimento 
pleno e informado da pessoa em causa; 
considera, por conseguinte, que estes 
dados pessoais relativos à saúde devem 
ser protegidos como um direito 
inalienável;

Or. fr

Alteração 63
Marina Kaljurand

Projeto de parecer
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N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A Salienta que a única forma de os 
serviços digitais realizarem todo o seu 
potencial é permitir que os utilizadores 
sejam identificados de forma inequívoca e 
equivalente aos serviços fora de linha; 
considera que a identificação eletrónica 
pode ser melhorada através da aplicação, 
em toda a União Europeia, da 
interoperabilidade transfronteiriça da 
identificação eletrónica, prevista no 
Regulamento eIDAS; recorda que os 
Estados-Membros e as instituições 
europeias têm de garantir que as 
identificações eletrónicas são seguras, 
permitem a minimização dos dados e 
cumprem todos os outros aspetos do 
RGPD;

Or. en

Alteração 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta a Comissão a alargar os seus 
esforços no sentido de garantir o aumento 
dos fluxos de dados com parceiros 
mundiais que partilhem os mesmos 
valores, nomeadamente do outro lado do 
Atlântico, no contexto de um quadro 
revisto e melhorado do Escudo de 
Privacidade, com base em valores comuns 
e no pleno respeito pelos direitos 
fundamentais;

Or. en
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Alteração 65
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Congratula-se com uma 
abordagem forte para incentivar a 
interoperabilidade e a conectividade das 
bases de dados, a fim de impedir o poder 
de mercado com base nas concentrações 
de dados;

Or. en

Alteração 66
Sergey Lagodinsky

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Solicita à Comissão que promova 
as melhores práticas de anonimização e 
que continue a promover a investigação 
em matéria de desanonimização e a forma 
de a combater;

Or. en

Alteração 67
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Considera que existe um grande 
potencial para a partilha de dados para 
fins de investigação; congratula-se, por 
conseguinte, com a proposta da Comissão 
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de incentivar o altruísmo de dados em 
prol do interesse público; insta a 
Comissão a assegurar que os dados 
pessoais sejam protegidos da melhor 
forma possível e que esta partilha não 
conduza a quaisquer violações de dados;

Or. en


