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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O regresso dos nacionais de países 

terceiros que não preencham ou tenham 

deixado de preencher as condições de 

entrada, permanência ou residência nos 

Estados-Membros, no pleno respeito dos 

direitos fundamentais, em especial o 

princípio da não repulsão, e em 

conformidade com a Diretiva 2008/115/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, é 

uma parte essencial dos esforços globais 

para combater a migração irregular e 

aumentar a taxa de regresso dos 

migrantes em situação irregular. 

(1) O regresso dos nacionais de países 

terceiros que não preencham ou tenham 

deixado de preencher as condições de 

entrada, permanência ou residência nos 

Estados-Membros, no pleno respeito dos 

direitos fundamentais e do princípio da não 

repulsão, codificado pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União (a 

Carta) e pela Convenção de Genebra, de 

1951, e em conformidade com a Diretiva 

2008/115/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, é uma parte essencial dos 

esforços globais para combater a migração 

irregular e gerir a migração em estreita 

cooperação com os países de origem ou 

trânsito. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Os Estados-Membros devem adotar 

todas as medidas necessárias para 

assegurar o regresso dos nacionais de 

países terceiros em situação irregular de 

forma eficaz e proporcionada, em 

conformidade com as disposições da 

Diretiva 2008/115/CE. 

(3) Os Estados-Membros devem adotar 

todas as medidas necessárias para 

assegurar o regresso dos nacionais de 

países terceiros em situação irregular de 

forma eficaz e proporcionada, no pleno 

respeito dos direitos fundamentais, em 

especial o princípio da não repulsão e a 

proteção dos direitos humanos dos 

migrantes, em conformidade com as 
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disposições da Diretiva 2008/115/CE. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) As indicações sobre regressos 

devem ser suprimidas logo que o Estado-

Membro ou a autoridade competente que 

emitiu a decisão de regresso em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE tenha 

sido informado de que esse regresso foi 

executado. Sempre que a decisão de 

regresso for acompanhada de uma 

proibição de entrada, esta última deve ser 

inserida no SIS em conformidade com o 

artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2018/xxx [controlos das fronteiras]. Nesse 

caso, os Estados-Membros devem tomar 

todas as medidas necessárias para 

assegurar que não há qualquer intervalo 

entre o momento em que o nacional de país 

terceiro sair do espaço Schengen e aquele 

em que a indicação sobre a proibição de 

entrada for ativada no SIS. 

(12) As indicações sobre regressos 

devem ser suprimidas logo que o Estado-

Membro ou a autoridade competente que 

emitiu a decisão de regresso em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE tenha 

sido informado de que esse regresso foi 

executado. Sempre que a decisão de 

regresso for acompanhada de uma 

proibição de entrada, esta última deve ser 

inserida no SIS em conformidade com o 

artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

2018/xxx [controlos das fronteiras]. Nesse 

caso, os Estados-Membros devem tomar 

todas as medidas necessárias para 

assegurar que não há qualquer intervalo 

entre o momento em que o nacional de país 

terceiro sair das fronteiras externas de um 

Estado-Membro e aquele em que a 

indicação sobre a proibição de entrada for 

ativada no SIS. 

Justificação 

O termo espaço Schengen não é coerente com o termo utilizado no artigo 6.º. Sempre que o 

nacional de país terceiro objeto de indicação para efeitos de regresso sair através da 

fronteira externa do Estado-Membro autor da indicação, a confirmação do regresso deve ser 

comunicada à autoridade competente nos termos do Direito nacional. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Os dados tratados no SIS ou 

transmitidos no quadro do intercâmbio de 

(16) Os dados tratados no SIS ou 

transmitidos no quadro do intercâmbio de 
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informações suplementares podem facultar 

ao Estado-Membro de execução 

informações úteis tendo em vista a rápida 

identificação dos nacionais de países 

terceiros em situação irregular e a emissão 

de novos documentos a estes últimos, 

tendo em conta o seu regresso a um país 

terceiro. Em casos individuais, deve ser 

possível partilhar tais dados e informações 

com um país terceiro para esse efeito. A 

partilha de qualquer dado pessoal deve ser 

sujeita a condições claras, deve ser 

realizada em conformidade com as 

disposições do Regulamento (UE) 

2016/679 e ser efetuada com o acordo do 

Estado-Membro autor da indicação. 

informações suplementares podem facultar 

ao Estado-Membro de execução 

informações úteis tendo em vista a rápida 

identificação dos nacionais de países 

terceiros em situação irregular e a emissão 

de novos documentos a estes últimos, 

tendo em conta o seu regresso a um país 

terceiro. Em casos individuais, deve ser 

possível partilhar tais dados e informações 

com um país terceiro para esse efeito. No 

entanto, tal só deverá ocorrer após ter 

sido tomada uma decisão definitiva de 

regresso. A partilha de qualquer dado 

pessoal deve ser sujeita a condições claras, 

deve ser realizada em conformidade com 

as disposições do Regulamento (UE) 

2016/679, nomeadamente o artigo 6.º, n.º 

1, alínea f), o artigo 8.º, o artigo 12.º, n.º 

1, e o artigo 40.º, n.º 2, alínea g), nos 

casos relacionados com crianças, e ser 

efetuada com o acordo do Estado-Membro 

autor da indicação. 

Justificação 

Nenhuns dados pessoais devem ser transferidos para um país terceiro antes de a decisão 

sobre o regresso, adotada em conformidade com a Diretiva 2008/115(CE), se tornar 

definitiva e, por conseguinte, não antes de esgotar os procedimentos que é possível adotar 

para interpor recurso ou acionar uma via de recurso, ou de declarar inadmissível um pedido 

conexo apresentado pelo requerente. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (16-A) Nos casos relacionados com 

crianças, o interesse superior da criança 

deve ser uma das principais preocupações 

a ter em consideração na aplicação do 

presente regulamento. Os dados relativos 

a crianças inseridos no SIS só devem ser 

utilizados para efeitos de prevenção, 

deteção e investigação de casos de 

crianças desaparecidas, bem como de 
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proteção do interesse superior da criança, 

em conformidade com a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (16-B) Todas as medidas tomadas em 

relação ao SIS devem respeitar a Carta. 

Os Estados-Membros devem aplicar 

orientações, elaboradas e monitorizadas 

conjuntamente pela Agência da União 

Europeia para o Asilo e a Agência dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia, com vista a uma prática comum 

de recolha de impressões digitais e 

imagens faciais dos nacionais de países 

terceiros em situação irregular, tendo por 

base a lista de controlo elaborada pela 

Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Os Estados-Membros 

devem respeitar a todo o momento a 

dignidade e a integridade física do menor 

durante o procedimento de recolha das 

impressões digitais e da imagem facial. Os 

Estados-Membros não devem recorrer à 

coerção para obrigar um menor a 

fornecer as suas impressões digitais. 

Justificação 

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, as crianças 

devem ser tratadas com humanidade e respeito, tendo em conta as suas necessidades em 

função da idade. Por conseguinte, há que prestar especial atenção à situação específica dos 

menores. O interesse superior da criança deve ser sempre uma consideração primordial. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) As autoridades nacionais 

responsáveis pelos regressos podem ser 

diferentes consoante os Estados-Membros, 

e a nível de um mesmo Estado-Membro, 

em função dos motivos da estada ilegal. As 

autoridades judiciais podem igualmente 

proferir decisões de regresso em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE, por 

exemplo na sequência de recursos contra a 

recusa de concessão de autorização ou do 

direito de permanência, ou a título de 

sanção penal. Todas as autoridades 

nacionais responsáveis pela emissão e 

execução das decisões de regresso 

conformes com a Diretiva 2008/115/CE 

devem ter direito de acesso ao SIS, a fim 

de inserir, atualizar, suprimir e consultar 

indicações sobre regressos. 

(17) As autoridades nacionais 

responsáveis pelos regressos podem ser 

diferentes consoante os Estados-Membros, 

e a nível de um mesmo Estado-Membro, 

em função dos motivos da estada ilegal. 

Além disso, existem listas nacionais 

diferentes de «países terceiros 

seguros». As autoridades judiciais podem 

igualmente proferir decisões de regresso 

em conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE, por 

exemplo na sequência de recursos contra a 

recusa de concessão de autorização ou do 

direito de permanência, ou a título de 

sanção penal. Todas as autoridades 

nacionais responsáveis pela emissão e 

execução das decisões de regresso 

conformes com a Diretiva 2008/115/CE 

devem ter direito de acesso ao SIS, a fim 

de inserir, atualizar, suprimir e consultar 

indicações sobre regressos. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) Nenhuma alteração ou nova 

disposição do presente regulamento deve 

criar obstáculos desnecessários aos 

Estados-Membros que adiram ou estejam 

em vias de aderir ao espaço Schengen. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados relativos a nacionais de 

países terceiros objeto de decisões de 

regresso emitidas em conformidade com 

1. Os dados relativos a nacionais de 

países terceiros objeto de decisões de 

regresso emitidas em conformidade com 
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disposições que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE devem ser introduzidos no 

SIS para efeitos de verificação do 

cumprimento do dever de regresso e de 

execução das decisões. A indicação no SIS 

deve ser inserida sem demora, logo que a 

decisão de regresso seja emitida em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE. 

disposições que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE devem ser introduzidos no 

SIS logo que a decisão se torne efetiva, 

nos termos da legislação nacional do 

respetivo Estado-Membro, para efeitos de 

verificação do cumprimento do dever de 

regresso e de execução das decisões. A 

indicação no SIS deve ser inserida sem 

demora, logo que a decisão de regresso 

seja emitida em conformidade com 

disposições que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 –  alínea p) 

 

Texto da Comissão Alteração 

p) Categoria de documento de 

identidade da pessoa; 

p) Categoria de documentos de 

identidade atuais ou anteriores da pessoa 

ou outros documentos utilizados até ao 

momento em seu nome ou sob 

pseudónimos; 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 –  alínea r) 

 

Texto da Comissão Alteração 

r) Número do documento de 

identidade da pessoa; 

r) Números dos documentos de 

identidade atuais ou anteriores da pessoa; 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo dos artigos 6.º e 8.º, 

as indicações para efeitos de regresso 

devem ser suprimidas quando a decisão em 

1. Sem prejuízo dos artigos 6.º e 8.º, 

as indicações para efeitos de regresso 

devem ser imediatamente suprimidas 
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que se basearam tiver sido retirada ou 

anulada pela autoridade competente. As 

indicações para efeitos de regresso devem 

ser igualmente suprimidas quando o 

nacional de país terceiro em causa puder 

demonstrar que saiu do território dos 

Estados-Membros por força de uma 

decisão de regresso emitida em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE. 

quando a decisão em que se basearam tiver 

sido retirada ou anulada pela autoridade 

competente. As indicações para efeitos de 

regresso devem ser igualmente suprimidas 

quando o nacional de país terceiro em 

causa puder demonstrar que saiu do 

território dos Estados-Membros por força 

de uma decisão de regresso emitida em 

conformidade com disposições que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os dados tratados no SIS e as informações 

suplementares correspondentes previstas 

pelo presente regulamento podem ser 

transferidos ou colocados à disposição de 

países terceiros, em conformidade com o 

capítulo V do Regulamento (UE) 

2016/679, com autorização do Estado-

Membro autor da indicação, 

exclusivamente para efeitos de 

identificação e emissão de documentos de 

identidade ou de viagem a nacionais de 

países terceiros em situação irregular, 

tendo em vista o seu regresso. 

Os dados tratados no SIS e as informações 

suplementares correspondentes previstas 

pelo presente regulamento podem ser 

transferidos ou colocados à disposição de 

países terceiros, em conformidade com o 

capítulo V do Regulamento (UE) 

2016/679, com autorização do Estado-

Membro autor da indicação, 

exclusivamente para efeitos de 

identificação e emissão de documentos de 

identidade ou de viagem a nacionais de 

países terceiros em situação irregular, 

tendo em vista o seu regresso. Contudo, 

esta disposição diz respeito a casos 

individuais e só poderá ocorrer após ter 

sido tomada uma decisão de regresso 

definitiva no pleno respeito do princípio 

da não repulsão. Em especial, há que 

confirmar que o país em questão garante 

um nível de proteção adequado, tendo em 

conta o respeito do Estado de direito e dos 

direitos humanos, a existência e o 

funcionamento efetivo de autoridades de 

controlo independentes, assim como os 

compromissos internacionais do país. 

Antes de qualquer transferência de 

informações para um país terceiro, as 

autoridades competentes devem confirmar 

que a vida e a liberdade da pessoa que 



 

PE605.921v02-00 10/12 AD\1129893PT.docx 

PT 

regressa não estarão ameaçadas em 

virtude da sua raça, religião, 

nacionalidade, pertença a determinado 

grupo social ou opinião política. Os dados 

e as informações suplementares 

correspondentes não devem ser 

transferidos, se tal for suscetível de 

colocar a pessoa a quem se referem em 

situação de perigo. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os dados relativos a pedidos de asilo 

anteriormente apresentados ou ao 

estatuto de imigração atribuído no 

território de um Estado-Membro à pessoa 

que regressa, não devem ser transferidos 

para um país terceiro para efeitos do 

presente regulamento. 
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