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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 6
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A criação da Agência Europol exige 
que seja promovido um acordo 
interinstitucional tendo em vista estabelecer 
as condições-quadro para as agências de 
regulamentação europeias, de modo a que 
as estruturas dos organismos actuais e 
futuros possam responder, pela sua 
concepção, às preocupações de clareza, de 
transparência e de segurança jurídica.

Or. de

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 7
Considerando 11

11. A presente decisão está em consonância 11. A presente decisão está em consonância 
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com a DecisãoQuadro 2007/XX/JAI do 
Conselho relativa à protecção de dados 
pessoais tratados no quadro da cooperação 
policial e judiciária em matéria penal.

e pressupõe a adopção imediata da
DecisãoQuadro 2007/XX/JAI do Conselho 
relativa à protecção de dados pessoais 
tratados no quadro da cooperação policial e 
judiciária em matéria penal.

Or. el

Justificação

A presente decisão, no que diz nomeadamente respeito ao tratamento dos dados pela 
Europol, não deve ser aplicada enquanto a protecção dos dados pessoais não tiver sido 
inscrita no terceiro pilar.

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 8
Artigo 4, nº 1

1. A competência da Europol abrange a 
criminalidade grave que afecte dois ou mais 
EstadosMembros, em especial a 
criminalidade organizada e o terrorismo.

1. A competência da Europol abrange, com 
base no princípio da proporcionalidade, a 
criminalidade grave que afecte dois ou mais 
EstadosMembros, em especial a 
criminalidade organizada e o terrorismo.

Or. el

Justificação

O alargamento das competências da Europol a outros crimes, para além da criminalidade 
organizada, deve ser regido pelo princípio da proporcionalidade.

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 9
Artigo 10, nº 2

2. A Europol pode proceder ao tratamento de 
dados tendo em vista determinar se tais 
dados são relevantes para as suas funções e 
pode inserilos em qualquer um dos seus 
sistemas de informações.

2. A Europol pode proceder ao tratamento de 
dados pertinentes, adequados, que não 
ultrapassem as necessidades do objectivo 
visado, tendo em vista determinar se tais 
dados são relevantes para a luta contra as 
actividades criminosas específicas, no 
âmbito do exercício das suas funções e pode
legalmente inserilos em qualquer um dos 



AM\663086PT.doc 3/3 PE 388.420v0100

PT

seus sistemas de informações.

Or. el

Justificação

A referência demasiado ampla e genérica às competências da Europol é contrária ao 
princípio da proporcionalidade, comportando um risco de tratamento de dados para fins de 
qualquer tipo.

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 10
Artigo 10, nº 5

5.A Europol envida todos os esforços para 
assegurar que os seus sistemas de tratamento 
de dados são interoperáveis com os dos 
EstadosMembros, em especial com os 
sistemas de tratamento de dados utilizados 
pelos organismos ligados à Comunidade e à 
União Europeia com os quais a Europol 
possa estabelecer relações em conformidade 
com o artigo 22.°, recorrendo às melhores 
práticas e normas abertas.

5. A Europol envida todos os esforços para 
assegurar que os seus sistemas de tratamento 
de dados são interoperáveis com os dos 
EstadosMembros, em especial com os 
sistemas de tratamento de dados utilizados 
pelos organismos ligados à Comunidade e à 
União Europeia com os quais a Europol 
possa estabelecer relações em conformidade 
com o artigo 22.°, recorrendo às melhores 
práticas e normas abertas. A 
interoperabilidade é autorizada após 
decisão nesse sentido e consulta do 
responsável pela protecção de dados e da 
Instância Comum de Controlo, que 
estabelece as normas e as condições prévias 
para a aplicação da interoperabilidade, 
bem como as finalidades para a utilização 
de dados pessoais.

Or. el

Justificação

A Convenção Europol proíbe a aplicação do princípio da interoperabilidade dos sistemas de 
tratamento de dados. Por tal motivo, a possibilidade de recorrer futuramente à 
interoperabilidade deve inserir-se num quadro operacional rigoroso, de modo a evitar 
qualquer risco de utilização de dados com uma finalidade diferente daquela para que foram 
recolhidos.


