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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


