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6.3.2019 A8-0018/105

Alteração 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem informações 
sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento dos dados de identidade de 
nacionais de países terceiros que tenham 
sido objeto de decisões definitivas 
proferidas contra si pelos tribunais penais 
dos Estados-Membros, a fim de determinar 
o ou os Estados-Membros onde essas 
decisões foram proferidas.

O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento dos dados de identidade de 
nacionais de países terceiros que tenham 
sido objeto de decisões definitivas 
proferidas contra si pelos tribunais penais 
dos Estados-Membros, a fim de determinar 
o ou os Estados-Membros onde essas 
decisões foram proferidas. As disposições 
do presente regulamento não se aplicam 
aos cidadãos da União que tenham 
igualmente a nacionalidade de um país 
terceiro e que tenham sido objeto de 
condenação nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O presente regulamento impõe, na sequência das negociações interinstitucionais, um 
tratamento diferenciado entre os cidadãos que apenas têm a nacionalidade de um 
Estado-Membro e aqueles que também têm a nacionalidade de um país terceiro. Ao longo 
das negociações, não foram apresentados elementos de prova substanciais para justificar 
este tratamento diferenciado, o que poderia constituir facilmente uma discriminação em 
conformidade com o direito da UE e o direito internacional. É por esta razão que esta 
distinção deve ser suprimida do regulamento. A presente alteração visa abrir o debate sobre 
o assunto e reconhece que esta questão deve ser refletida em todo o texto.
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6.3.2019 A8-0018/106

Alteração 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem informações 
sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Regras específicas aplicáveis às imagens 

faciais
1. As imagens faciais a que se refere 
o artigo 5.º, n.º 2, devem ser utilizadas 
exclusivamente para confirmar a 
identidade do nacional de país terceiro 
que tenha sido identificado em resultado 
de uma pesquisa alfanumérica ou de uma 
pesquisa com recurso a impressões 
digitais.
2. Logo que seja tecnicamente 
possível, as imagens faciais podem 
igualmente ser utilizadas para identificar 
um nacional de país terceiro com base nos 
seus identificadores biométricos. Antes de 
esta funcionalidade ser implementada no 
sistema ECRIS-TCN, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a 
disponibilidade e grau de preparação da 
tecnologia exigida, devendo o Parlamento 
Europeu ser consultado para esse efeito.

Or. en
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Justificação

Quase nenhum Estado-Membro tem, neste momento, um sistema eficaz de imagens faciais 
que possa ser reconhecido e comparado de forma digital. Por conseguinte, é prematuro 
introduzir este aspeto no ECRIS-TCN. Isto é tanto mais verdade pelo facto de a comparação 
das impressões digitais ainda não funcionar de forma fiável. A presente alteração visa abrir 
o debate sobre a inclusão de imagens faciais devido a considerações de privacidade, de 
proteção de dados e de viabilidade técnica, que devem refletir-se em todo o texto.
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6.3.2019 A8-0018/107

Alteração 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem informações 
sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que são solicitadas 
informações sobre o registo criminal de um 
nacional de país terceiro num Estado-
Membro para efeitos de procedimento 
penal contra essa pessoa, ou para efeitos 
diferentes de um procedimento penal, em 
conformidade com a legislação nacional, 
a autoridade central desse 
Estado-Membro deve utilizar o sistema 
ECRIS-TCN para determinar o ou os 
Estados-Membros que possuem 
informações sobre o registo criminal 
desse nacional de país terceiro, a fim de 
obter informações sobre condenações 
anteriores por meio do ECRIS.

1. As autoridades centrais dos 
Estados-Membros utilizam o sistema 
ECRIS-TCN para determinar o ou os 
Estados-Membros que possuem 
informações sobre o registo criminal de um 
nacional de país terceiro, a fim de obter 
informações sobre anteriores 
condenações por meio do ECRIS, caso 
sejam exigidas no Estado-Membro em 
causa informações sobre o registo 
criminal da referida pessoa para efeitos 
de processo penal contra ela instaurado 
ou para qualquer uma das seguintes 
finalidades, nos termos do direito nacional 
e se este assim o previr: - verificação do 
registo criminal dessa pessoa, efetuada a 
seu pedido; - credenciações de segurança; 
- obtenção de uma licença ou 
autorização; - verificações para efeitos de 
emprego; - verificações para atividades de 
voluntariado que impliquem contactos 
diretos e regulares com crianças ou 
pessoas vulneráveis; - procedimentos 
ligados a vistos, à aquisição de cidadania 
e à migração, incluindo os procedimentos 
de asilo; e - verificações relacionadas com 
contratos públicos e concursos públicos. 
No entanto, em casos específicos, para 
além dos casos em que o nacional de país 
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terceiro peça à autoridade central de um 
Estado-Membro informações sobre o seu 
próprio registo criminal, ou em que o 
pedido seja feito para obter informações 
sobre registos criminais em aplicação do 
artigo 10.º, n.º 2, da Diretiva 2011/93/UE, 
a autoridade que requer as informações 
sobre os registos criminais pode 
determinar que a utilização do sistema 
ECRIS-TCN não é adequada.
1-A. O Estado-Membro não pode utilizar 
o sistema ECRIS-TCN para fins 
diferentes dos enunciados no n.º 1.

Or. en

Justificação

A utilização do ECRIS-TCN deve ser circunscrita para efeitos de determinar os 
Estados-Membros que possuem informações sobre os registos criminais e as utilizações 
enumeradas no artigo 7.º, n.º 1. Por conseguinte, a presente alteração visa suprimir o artigo 
7.º, n.º 1-A, do texto resultante das negociações interinstitucionais, mantendo assim o resto 
do texto acordado aqui reproduzido.


