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da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
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dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que 

exercem o direito à livre circulação 
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em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros: 

Angelika Mlinar (Relatora) 
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ALTERAÇÃO 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão das 

Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 

fundo, as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) O formato ID-1 para os cartões de 

identidade nacionais e para os cartões de 

residência de membros da família de um 

cidadão da União que não tenham a 

nacionalidade de um Estado-Membro 

inclui a categoria «género» com as opções 

<F>, <M> ou <X> previstas nas diretrizes 

da OACI. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 
Texto da Comissão Alteração 

(23) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, designadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, incluindo o respeito pela 

vida privada e familiar, o direito à proteção 

de dados pessoais, o direito de livre 

circulação e o direito à ação. 

(23) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, designadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, incluindo o respeito da 

dignidade humana, o direito à integridade 

pessoal, a proibição de tratamentos 

desumanos ou degradantes, o direito à 

igualdade perante a lei, a não 

discriminação, os direitos da criança e das 

pessoas idosas, a igualdade de género, o 

respeito pela vida privada e familiar, o 

direito à proteção de dados pessoais, o 

direito de livre circulação e o direito à 

ação. 

 

Alteração  3 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Nos cartões de identidade 

nacionais dos cidadãos da União, o 

género é uma categoria obrigatória que 

deve incluir as opções <F>, <M> ou <X>. 

Os Estados-Membros determinam quem é 

elegível para as opções <F>, <M> ou <X> 

no pleno respeito da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e das 

orientações estabelecidas no documento 

9303 da OACI (sétima edição, 2015). 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Os identificadores biométricos 

devem ser recolhidos por pessoal 

qualificado e devidamente autorizado, 

designado pelas autoridades nacionais 

responsáveis pela emissão dos bilhetes de 

identidade. 

(1) Os identificadores biométricos 

devem ser recolhidos por pessoal 

qualificado e devidamente autorizado, 

designado pelas autoridades nacionais 

responsáveis pela emissão dos bilhetes de 

identidade, tendo em consideração 

quaisquer especificidades de género. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Se forem encontradas dificuldades 

na recolha de identificadores biométricos, 

os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de procedimentos adequados 

para garantir a dignidade das pessoas em 

causa. 

Suprimido 
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Justificação 

Deslocado para o Capítulo V 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Os identificadores biométricos 

devem ser recolhidos de uma forma que 

tenha em conta as necessidades das 

crianças e as especificidades de género, 

no respeito dos princípios enunciados na 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, na Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança e na Convenção das Nações 

Unidas sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as 

mulheres. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Género. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-A 

 Se forem encontradas dificuldades na 

recolha de identificadores biométricos, os 

Estados-Membros devem assegurar a 

existência de procedimentos adequados 
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para garantir a dignidade da pessoa em 

causa. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-B 

 O procedimento de recolha de impressões 

digitais e de imagens faciais deve ter em 

consideração as necessidades específicas 

das crianças e ser aplicado em 

consonância com as salvaguardas 

estabelecidas no artigo 24.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia, na Convenção para a Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais e na Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-C 

 Do mesmo modo, o procedimento de 

recolha de impressões digitais e de 

imagens faciais deve ter em conta as 

especificidades de género, em 

conformidade com o direito à vida privada 

consagrado no artigo 7.º da Carta e no 

artigo 8.º da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. Para que as 

autoridades nacionais possam recolher 

dados biométricos da forma mais 

adequada possível ao género, 

nomeadamente no caso das vítimas de 

violência baseada no género, deve estar 

presente um número suficiente de pessoal 
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feminino responsável pela emissão dos 

bilhetes de identidade. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Até 12 meses após a entrada em vigor, a 

Comissão deve criar um programa 

pormenorizado de acompanhamento dos 

resultados e efeitos do presente 

regulamento. 

Até 12 meses após a entrada em vigor, a 

Comissão deve criar um programa 

pormenorizado de acompanhamento dos 

resultados e efeitos do presente 

regulamento, incluindo o seu impacto nos 

direitos fundamentais. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Decorridos pelo menos seis anos 

após a data de aplicação do presente 

regulamento, a Comissão deve proceder à 

sua avaliação e apresentar um relatório 

com as principais conclusões ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu. A 

avaliação deve seguir as Orientações para 

Legislar Melhor da Comissão. 

(2) Decorridos pelo menos seis anos 

após a data de aplicação do presente 

regulamento, a Comissão deve proceder à 

sua avaliação e apresentar um relatório 

com as principais conclusões ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu. A 

avaliação deve seguir as Orientações para 

Legislar Melhor da Comissão e incluir um 

capítulo dedicado à análise do impacto 

nos direitos fundamentais. 

 

 

 

 

 


