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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 

criação de um quadro para a interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE 

(fronteiras e vistos) e que altera a Decisão 2004/512/CE do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 767/2008, a Decisão 2008/633/JAI do Conselho, o 

Regulamento (UE) 2016/399 e o Regulamento (UE) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2018)0478), 

— Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 16.º, n.º 2, o artigo 74.º e o artigo 77.º, 

n.º 2, alíneas a), b), d) e e), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 

termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0002/2018), 

— Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

— Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, bem como o parecer da Comissão dos Orçamentos (A8-0000/2018), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de melhorar a gestão das 

fronteiras externas, contribuir para a 

prevenção e o combate à migração 

irregular e contribuir para um nível de 

segurança elevado no domínio da 

liberdade, da segurança e da justiça da 

(9) A fim de melhorar a gestão das 

fronteiras externas, contribuir para a 

prevenção e o combate à migração 

irregular e contribuir para um nível de 

segurança elevado no domínio da 

liberdade, da segurança e da justiça da 
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União, incluindo a manutenção da 

segurança e da ordem pública e a 

salvaguarda da segurança nos territórios 

dos Estados-Membros, deve estabelecer-se 

a interoperabilidade entre os sistemas de 

informação da UE, nomeadamente [o 

Sistema de Entrada/Saída (SES)], o 

Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), 

[o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)], o 

Eurodac, o Sistema de Informação 

Schengen (SIS) e [o Sistema Europeu de 

Informação sobre Registos Criminais de 

nacionais de países terceiros (ECRIS-

TCN)] para que estes sistemas de 

informação da UE e os respetivos dados se 

complementem mutuamente. Para 

concretizar este objetivo, é necessário criar 

um portal europeu de pesquisa, um serviço 

partilhado de correspondências biométricas 

(BMS), um repositório comum de dados de 

identificação (CIR) e um detetor de 

identidades múltiplas (MID) que serão os 

componentes de interoperabilidade. 

União, incluindo a manutenção da 

segurança e da ordem pública e a 

salvaguarda da segurança nos territórios 

dos Estados-Membros, melhorar a 

aplicação da política comum em matéria 

de vistos e prestar assistência no âmbito 

do exame dos pedidos de proteção 

internacional, com vista a preservar a 

confiança dos cidadãos no sistema de 

migração e asilo da União, nas medidas 

de segurança da União e nas capacidades 

da União para gerir as fronteiras 

externas, deve estabelecer-se a 

interoperabilidade entre os sistemas de 

informação da União, nomeadamente o 

Sistema de Entrada/Saída (SES), o Sistema 

de Informação sobre Vistos (VIS), [o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)], o 

Eurodac, o Sistema de Informação 

Schengen (SIS) e [o Sistema Europeu de 

Informação sobre Registos Criminais de 

nacionais de países terceiros (ECRIS-

TCN)] para que estes sistemas de 

informação da União e os respetivos dados 

se complementem mutuamente. Para 

concretizar este objetivo, é necessário criar 

um portal europeu de pesquisa, um serviço 

partilhado de correspondências biométricas 

(BMS), um repositório comum de dados de 

identificação (CIR) e um detetor de 

identidades múltiplas (MID) que serão os 

componentes de interoperabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A interoperabilidade entre os 

sistemas de informação da UE deverá 

permitir aos referidos sistemas 

complementarem-se mutuamente a fim de 

(10) A interoperabilidade entre os 

sistemas de informação da União deverá 

permitir aos referidos sistemas 

complementarem-se mutuamente a fim de 
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facilitar a correta identificação de pessoas, 

contribuir para combater a fraude de 

identidade, melhorar e harmonizar os 

requisitos de qualidade dos dados dos 

respetivos sistemas de informação da UE, 

facilitar a aplicação, por parte dos 

Estados-Membros, dos aspetos técnicos e 

operacionais dos sistemas de informação 

da UE existentes e futuros, reforçar e 

simplificar as salvaguardas em matéria de 

segurança e proteção de dados que regem 

os respetivos sistemas de informação da 

UE, simplificar o acesso para fins de 

aplicação da lei ao SES, ao VIS, ao 

[ETIAS] e ao Eurodac, e apoiar os 

objetivos do SES, do VIS, do [ETIAS], do 

Eurodac, do SIS e do [sistema ECRIS-

TCN]. 

facilitar a correta identificação de pessoas, 

contribuir para combater a fraude de 

identidade, melhorar e harmonizar os 

requisitos de qualidade dos dados dos 

respetivos sistemas de informação da 

União, contribuir para uma utilização 

eficaz dos sistemas de informação da 

União, dos dados da Europol e das bases 

de dados da Interpol através da facilitação 

do acesso aos mesmos por parte das 

autoridades, em conformidade com os 

respetivos direitos de acessos e com os 

objetivos e finalidades estabelecidos nos 

instrumentos jurídicos que regem os 

respetivos sistemas, reforçar, simplificar e 

harmonizar as salvaguardas em matéria de 

segurança e proteção de dados que regem 

os respetivos sistemas de informação da 

União, bem como racionalizar e 

simplificar o acesso para fins de aplicação 

da lei ao SES, ao VIS, ao [ETIAS] e ao 

Eurodac, e apoiar os objetivos do SES, do 

VIS, do [ETIAS], do Eurodac, do SIS e do 

[ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) O portal europeu de pesquisa 

(ESP) deve ser criado para facilitar, 

tecnicamente, a capacidade de as 

autoridades dos Estados-Membros e de os 

organismos da UE acederem de forma 

rápida, contínua, eficiente, sistemática e 

controlada aos sistemas de informação da 

UE, aos dados da Europol, bem como às 

bases de dados da Interpol, necessários ao 

desempenho das suas funções, em 

conformidade com os respetivos direitos de 

acesso, e a fim de apoiar os objetivos do 

SES, do VIS, do [ETIAS], do Eurodac, do 

(13) O ESP deve ser criado para 

facilitar, tecnicamente, a capacidade de as 

autoridades dos Estados-Membros e de as 

agências da União acederem aos sistemas 

de informação da União, aos dados da 

Europol, bem como às bases de dados da 

Interpol, necessários ao desempenho das 

suas funções, em conformidade com os 

respetivos direitos de acesso, e a fim de 

apoiar os objetivos do SES, do VIS, do 

[ETIAS], do Eurodac, do SIS, do [ECRIS-

TCN] e dos dados da Europol. Ao permitir 

consultar simultaneamente todos os 
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SIS, do [sistema ECRIS-TCN] e dos dados 

da Europol. Ao permitir consultar 

simultaneamente todos os sistemas de 

informação da UE pertinentes em paralelo, 

bem como os dados da Europol e as bases 

de dados da Interpol, o ESP funcionará 

como um «balcão único» ou um 

«intermediário de mensagens» para 

pesquisar diferentes sistemas centrais e 

obter as informações necessárias de forma 

contínua, e respeitando plenamente os 

requisitos de controlo de acessos e de 

proteção de dados dos sistemas 

subjacentes. 

sistemas de informação da União 

pertinentes em paralelo, bem como os 

dados da Europol e as bases de dados da 

Interpol, o ESP funcionará como um 

«balcão único» ou um «intermediário de 

mensagens» para pesquisar diferentes 

sistemas centrais e obter as informações 

necessárias de forma contínua, e 

respeitando plenamente os requisitos de 

controlo de acessos e de proteção de dados 

dos sistemas subjacentes. 

 (A substituição de «organismos da UE» 

por «agências da União» aplica-se a todo 

o texto. A sua adoção impõe adaptações 

técnicas em todo o texto.) 

Or. en 

Justificação 

É introduzido um novo artigo 37.º-A, de molde a refletir a necessidade de que todos os 

componentes de interoperabilidade assegurem um acesso rápido, contínuo, eficiente e 

controlado, bem como a disponibilidade permanente, em conformidade com o artigo 53.º, 

n.º 1, uma vez que tal não deve dizer respeito apenas ao ESP. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A fim de assegurar uma utilização 

rápida e sistemática de todos os sistemas de 

informação da UE, o portal europeu de 

pesquisa (ESP) deve ser utilizado para 

consultar o repositório comum de dados de 

identificação, o SES, o VIS, [o ETIAS], o 

Eurodac e [o sistema ECRIS-TCN]. No 

entanto, deve manter-se a ligação nacional 

aos diferentes sistemas de informação da 

UE a fim de proporcionar uma alternativa 

técnica. O ESP deve ser igualmente 

utilizado pelos organismos da União para 

consultar o SIS Central, em conformidade 

(16) A fim de assegurar uma utilização 

rápida e sistemática de todos os sistemas de 

informação da União, o portal europeu de 

pesquisa (ESP) deve ser utilizado para 

consultar o repositório comum de dados de 

identificação, o SES, o VIS, [o ETIAS], o 

Eurodac e [o ECRIS-TCN]. Deve ser 

criado um ESP central de salvaguarda da 

União, a fim de fornecer todas as 

funcionalidades do ESP principal e um 

nível de desempenho semelhante em caso 

de falha deste último. No entanto, deve 

manter-se a ligação nacional aos diferentes 
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com os respetivos direitos de acesso e para 

o desempenho das suas funções. O ESP 

deve constituir um meio suplementar de 

consulta do SIS Central, dos dados da 

Europol e dos sistemas da Interpol, 

complementando as interfaces específicas 

existentes. 

sistemas de informação da União a fim de 

proporcionar uma alternativa técnica. O 

ESP deve ser igualmente utilizado pelas 

agências da União para consultar o SIS 

Central, em conformidade com os 

respetivos direitos de acesso e para o 

desempenho das suas funções. O ESP deve 

constituir um meio suplementar de consulta 

do SIS Central, dos dados da Europol e dos 

sistemas da Interpol, complementando as 

interfaces específicas existentes.  

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os dados biométricos, como as 

impressões digitais e as imagens faciais, 

são únicos e, por conseguinte, muito mais 

fiáveis do que os dados alfanuméricos de 

identificação de uma pessoa. O serviço 

partilhado de correspondências 

biométricas (BMS) deve ser um 

instrumento técnico para reforçar e facilitar 

o trabalho dos sistemas de informação da 

UE pertinentes e de outros componentes de 

interoperabilidade. O principal objetivo do 

BMS deve ser facilitar a identificação de 

uma pessoa que possa estar registada em 

bases de dados diferentes, procurando 

correspondências com os seus dados 

biométricos nos diferentes sistemas e 

baseando-se num único componente 

tecnológico em vez de em cinco diferentes, 

em cada um dos sistemas subjacentes. O 

BMS trará vantagens em termos de 

segurança, bem como em termos 

financeiros, de manutenção e operacionais 

na medida em que assentará num único 

componente tecnológico, em vez de vários 

componentes diferentes em cada um dos 

sistemas subjacentes. Todos os sistemas 

(17) Os dados biométricos, como as 

impressões digitais e as imagens faciais, 

são únicos e, por conseguinte, muito mais 

fiáveis do que os dados alfanuméricos de 

identificação de uma pessoa. O BMS deve 

ser um instrumento técnico para reforçar e 

facilitar o trabalho dos sistemas de 

informação da União pertinentes, bem 

como a utilização eficaz dos dados da 

Europol e de outros componentes de 

interoperabilidade. O principal objetivo do 

BMS deve ser facilitar a identificação de 

uma pessoa que possa estar registada em 

bases de dados diferentes, procurando 

correspondências com os seus dados 

biométricos nos diferentes sistemas de 

informação da União e baseando-se num 

único componente tecnológico em vez de 

em cinco diferentes, em cada um dos 

sistemas subjacentes. O BMS trará 

vantagens em termos de segurança, bem 

como em termos financeiros, de 

manutenção e operacionais na medida em 

que assentará num único componente 

tecnológico, em vez de vários componentes 

diferentes em cada um dos sistemas 
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automáticos de identificação 

dactiloscópica, incluindo os que são 

presentemente utilizados no Eurodac, no 

VIS e no SIS, utilizam modelos 

biométricos constituídos por dados 

provenientes de uma extração de 

características de amostras biométricas 

reais. O BMS deve reunir e armazenar 

todos estes modelos biométricos num único 

local, facilitando as comparações entre 

sistemas, mediante utilização de dados 

biométricos, e permitindo economias de 

escala no desenvolvimento e manutenção 

de sistemas centrais da UE. 

subjacentes. Todos os sistemas automáticos 

de identificação dactiloscópica, incluindo 

os que são presentemente utilizados no 

Eurodac, no VIS e no SIS, utilizam 

modelos biométricos constituídos por 

dados provenientes de uma extração de 

características de amostras biométricas 

reais. O BMS deve reunir e armazenar 

todos estes modelos biométricos num único 

local, facilitando as comparações entre 

sistemas, mediante utilização de dados 

biométricos, e permitindo economias de 

escala no desenvolvimento e manutenção 

de sistemas centrais da União. 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) O repositório comum de dados de 

identificação (CIR) deve prever um 

recipiente partilhado para dados de 

identificação e biométricos dos nacionais 

de países terceiros registados no SES, no 

VIS, [no ETIAS], no Eurodac e [no 

sistema ECRIS-TCN], funcionando como 

o elemento partilhado entre esses sistemas 

para o armazenamento destes dados, e para 

permitir a sua consulta. 

(25) O CIR deve prever um recipiente 

partilhado para dados de identificação e 

biométricos dos nacionais de países 

terceiros registados no SES, no VIS, [no 

ETIAS], no Eurodac e [no ECRIS-TCN], 

funcionando como o elemento partilhado 

entre esses sistemas para o armazenamento 

destes dados, e para permitir a sua 

consulta. Deve ser criado um CIR central 

de salvaguarda da União, a fim de 

fornecer todas as funcionalidades do CIR 

principal e um nível de desempenho 

semelhante em caso de falha deste último.  

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 
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Texto da Comissão Alteração 

(27) A fim de assegurar a correta 

identificação de uma pessoa, as 

autoridades dos Estados-Membros 

competentes para prevenir e combater a 

migração irregular e as autoridades 

competentes na aceção do artigo 3.º, n.º 7, 

da Diretiva 2016/680, devem ser 

autorizadas a consultar o repositório 

comum de dados de identificação (CIR) 

com os dados biométricos dessa pessoa 

obtidos durante um controlo de identidade. 

(27) Sempre que uma autoridade 

policial de um Estado-Membro não seja 

capaz de identificar uma pessoa com base 

numa consulta do CIR utilizando um 

documento de viagem ou os dados de 

identificação fornecidos por essa pessoa, 

ou sempre que haja dúvidas quanto à 

autenticidade do documento de viagem ou 

à identidade do respetivo titular, as 

autoridades dos Estados-Membros 

competentes para prevenir e combater a 

migração irregular e as autoridades 

competentes na aceção do artigo 3.º, n.º 7, 

da Diretiva 2016/680, devem ser 

autorizadas a consultar o CIR com os 

dados biométricos dessa pessoa obtidos 

durante um controlo de identidade, a fim 

de assegurar a correta identificação dessa 

pessoa. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Sempre que não seja possível 

utilizar os dados biométricos da pessoa, 

ou se a consulta com esses dados falhar, a 

consulta deve ser efetuada com os dados 

de identificação dessa pessoa combinados 

com os dados dos documentos de viagem. 

Se a consulta indicar que os dados 

relativos a essa pessoa se encontram 

armazenados no repositório comum de 

dados de identificação (CIR), as 

autoridades dos Estados-Membros devem 

ter acesso ao sistema para consultar os 

dados de identificação dessa pessoa 

armazenados no CIR, sem fornecer 

nenhuma indicação quanto ao sistema de 

Suprimido 
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informação da UE ao qual os dados 

pertencem. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) O detetor de identidades múltiplas 

(MID) deve criar e armazenar ligações 

entre dados em diferentes sistemas de 

informação da UE a fim de detetar 

identidades múltiplas, com o duplo 

objetivo de facilitar os controlos de 

identidade de viajantes de boa-fé e 

combater a fraude de identidade. O MID 

deve conter apenas as ligações entre as 

pessoas presentes em mais de um sistema 

de informação da UE, estritamente 

limitado aos dados necessários para 

verificar se uma pessoa está registada lícita 

ou ilicitamente sob diferentes identidades 

biográficas em sistemas diferentes, ou para 

clarificar situações em que duas pessoas 

com dados biográficos semelhantes podem 

não ser a mesma pessoa. O tratamento de 

dados através do portal europeu de 

pesquisa (ESP) e do serviço partilhado de 

correspondências biométricas (BMS) com 

o objetivo de estabelecer ligações entre os 

processos individuais e os sistemas 

individuais deve ser mantido num mínimo 

absoluto e, por conseguinte, está limitado a 

uma deteção de identidades múltiplas no 

momento em que são adicionados dados 

novos a um dos sistemas de informação 

que fazem parte do repositório comum de 

dados de identificação e no SIS. O MID 

deve incluir salvaguardas contra eventuais 

discriminações ou decisões desfavoráveis 

para pessoas com identidades múltiplas 

lícitas. 

(37) O MID deve criar e armazenar 

ligações entre dados em diferentes sistemas 

de informação da União a fim de detetar 

identidades múltiplas, com o duplo 

objetivo de facilitar os controlos de 

identidade de viajantes de boa-fé e 

combater a fraude de identidade. O MID 

deve conter apenas as ligações entre as 

pessoas presentes em mais de um sistema 

de informação da União, estritamente 

limitado aos dados necessários para 

verificar se uma pessoa está registada lícita 

ou ilicitamente sob diferentes identidades 

biográficas em sistemas diferentes, ou para 

clarificar situações em que duas pessoas 

com dados biográficos semelhantes podem 

não ser a mesma pessoa. O tratamento de 

dados através do ESP e do BMS com o 

objetivo de estabelecer ligações entre os 

processos individuais, por um lado, e os 

sistemas individuais e a base de dados da 

Europol, por outro, deve ser mantido num 

mínimo absoluto e, por conseguinte, está 

limitado a uma deteção de identidades 

múltiplas no momento em que são 

adicionados dados novos a um dos 

sistemas de informação da União que 

fazem parte do repositório comum de 

dados de identificação e no SIS. O MID 

deve incluir salvaguardas contra eventuais 

discriminações ou decisões desfavoráveis 

para pessoas com identidades múltiplas 

lícitas.  
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Or. en 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 43-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (43-A) A eu-LISA deve desenvolver e 

gerir todos os componentes de 

interoperabilidade de uma forma que 

assegure um acesso rápido, contínuo, 

eficiente e controlado, bem como a 

disponibilidade total de tais componentes, 

com um tempo de resposta adaptado às 

necessidades operacionais das 

autoridades dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 52 

 

Texto da Comissão Alteração 

(52) «(...) A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados foi consultada nos 

termos do artigo 28.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e emitiu 

parecer em …» 

(52) A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados foi consultada nos 

termos do artigo 28.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e emitiu 

parecer em 16 de abril de 2018.  

Or. en 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 53 

 

Texto da Comissão Alteração 

(53) No que respeita à (53) No que respeita à 
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confidencialidade, as disposições 

pertinentes do Estatuto dos Funcionários da 

União Europeia e do Regime Aplicável aos 

Outros Agentes da União são aplicáveis 

aos funcionários ou outros agentes 

empregados e a trabalhar em ligação com o 

SIS. 

confidencialidade, as disposições 

pertinentes do Estatuto dos Funcionários da 

União Europeia e do Regime Aplicável aos 

Outros Agentes da União são aplicáveis 

aos funcionários ou outros agentes 

empregados e a trabalhar em ligação com 

os dados acedidos através de qualquer um 

dos componentes de interoperabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 58 

 

Texto da Comissão Alteração 

(58) No entanto, a fim de não 

prolongar o tempo de espera nos 

controlos de primeira linha, será 

necessário introduzir uma alteração no 

Regulamento (UE) 2016/399, 

nomeadamente, acrescentar a obrigação 

de o guarda de fronteira encaminhar os 

nacionais de países terceiros para o 

controlo de segunda linha no caso de a 

consulta do detetor de identidades 

múltiplas (MID) através do portal 

europeu de pesquisa (ESP) indicar a 

existência de uma ligação amarela ou de 

uma ligação vermelha. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 59 

 

Texto da Comissão Alteração 

(59) Se a consulta do detetor de 

identidades múltiplas (MID) através do 

portal europeu de pesquisa (ESP) se 

(59) Se a consulta do MID através do 

ESP se traduzir numa ligação amarela ou 

detetar uma ligação vermelha, o guarda de 
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traduzir numa ligação amarela ou detetar 

uma ligação vermelha, o guarda de 

fronteira na segunda linha deve consultar 

o repositório comum de dados de 

identificação ou o Sistema de Informação 

Schengen, ou ambos, para avaliar as 

informações sobre a pessoa controlada, 

para verificar manualmente a identidade 

diferente e para adaptar a cor da ligação, 

caso se aplique. 

fronteira deve consultar o CIR ou o SIS, ou 

ambos, para avaliar as informações sobre a 

pessoa controlada, para verificar 

manualmente a identidade diferente e para 

adaptar a cor da ligação, caso se aplique. 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento, 

juntamente com [o Regulamento 2018/xx 

relativo à interoperabilidade em matéria de 

cooperação policial e judiciária, asilo e 

migração], estabelece um quadro para 

assegurar a interoperabilidade entre o 

Sistema de Entrada/Saída (SES), o Sistema 

de Informação sobre Vistos (VIS), [o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)], o 

Eurodac, o Sistema de Informação 

Schengen (SIS) e [o Sistema Europeu de 

Informação sobre os Registos Criminais de 

nacionais de países terceiros (ECRIS-

TCN)] a fim de que os referidos sistemas e 

dados se complementem mutuamente. 

1. O presente regulamento, 

juntamente com [o Regulamento 2018/xx 

relativo à interoperabilidade em matéria de 

cooperação policial e judiciária, asilo e 

migração], estabelece um quadro para 

assegurar a interoperabilidade entre o 

Sistema de Entrada/Saída (SES), o Sistema 

de Informação sobre Vistos (VIS), [o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)], o 

Eurodac, o Sistema de Informação 

Schengen (SIS) e [o Sistema Europeu de 

Informação sobre os Registos Criminais de 

nacionais de países terceiros (ECRIS-

TCN)]. 

Or. en 

Justificação 

A última parte deste número, tal como sugerido pela Comissão, não é clara quanto à sua 

intenção nem parece ser necessária. Por conseguinte, será melhor suprimi-la. 
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Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O presente regulamento também 

inclui disposições sobre os requisitos de 

qualidade dos dados, sobre um formato de 

mensagem universal (UMF), sobre um 

repositório central para a elaboração de 

relatórios e estatísticas (CRRS), e define as 

responsabilidades dos Estados-Membros e 

da Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço da liberdade, 

segurança e justiça (eu-LISA), no que diz 

respeito à conceção e ao funcionamento 

dos componentes de interoperabilidade. 

3. O presente regulamento também 

inclui disposições sobre os requisitos de 

qualidade dos dados, sobre um formato de 

mensagem universal (UMF), sobre um 

repositório central para a elaboração de 

relatórios e estatísticas (CRRS), e define as 

responsabilidades dos Estados-Membros e 

da Agência europeia para a gestão 

operacional de sistemas informáticos de 

grande escala no espaço da liberdade, 

segurança e justiça (eu-LISA), no que diz 

respeito à conceção, ao desenvolvimento e 

ao funcionamento dos componentes de 

interoperabilidade.  

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O presente regulamento adapta 

igualmente os procedimentos e condições 

que vão reger o acesso das autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei dos 

Estados-Membros e da Agência da União 

Europeia para a Cooperação Policial 

(Europol) ao Sistema de Entrada/Saída 

(SES), ao Sistema de Informação sobre 

Vistos (VIS), [ao Sistema Europeu de 

Informação e Autorização de Viagem 

(ETIAS)] e ao Eurodac para fins de 

prevenção, deteção e investigação de 

infrações terroristas ou de outras infrações 

penais graves abrangidas pelas respetivas 

competências. 

4. O presente regulamento adapta 

igualmente os procedimentos e condições 

que vão reger o acesso das autoridades 

designadas dos Estados-Membros e da 

Agência da União Europeia para a 

Cooperação Policial (Europol) ao SES, ao 

VIS, [ao ETIAS] e ao Eurodac para fins de 

prevenção, deteção e investigação de 

infrações terroristas ou de outras infrações 

penais graves. 
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Or. en 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. O presente regulamento também 

permite verificar a existência de 

identidades múltiplas de uma mesma 

pessoa armazenadas nos sistemas de 

informação da União abrangidos pelo 

presente regulamento e de identidades 

descobertas pelos componentes de 

interoperabilidade definidos no n.º 2. O 

presente regulamento prevê igualmente a 

possibilidade de os Estados-Membros 

recorrerem a medidas legislativas 

nacionais para habilitar as autoridades 

policiais a consultarem o CIR 

exclusivamente para efeitos de 

identificação de uma pessoa.  

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Objetivos de interoperabilidade Objetivos 

Or. en 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) A garantia da identificação correta 

das pessoas; 

(a) A facilitação da identificação 

correta dos nacionais de países terceiros 

registados nos sistemas de informação da 

União;  

Or. en 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A melhoria e harmonização dos 

requisitos de qualidade dos dados dos 

respetivos sistemas de informação da UE; 

(c) A melhoria e harmonização da 

qualidade dos dados armazenados nos 

sistemas de informação da União;  

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A facilitação da aplicação, por 

parte dos Estados-Membros, dos aspetos 

técnicos e operacionais dos sistemas de 

informação da UE atuais e futuros; 

(d) O contributo para assegurar a 

utilização eficaz dos sistemas de 

informação da União, dos dados da 

Europol e das bases de dados da Interpol, 

facilitando o acesso aos mesmos por parte 

das autoridades, em conformidade com os 

respetivos direitos de acesso e com os 

objetivos e finalidades estabelecidos nos 

instrumentos jurídicos que regem os 

respetivos sistemas;  

Or. en 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A racionalização das condições de 

acesso, para efeitos de aplicação da lei, ao 

SES, VIS, [ETIAS] e Eurodac; 

(f) A racionalização e a simplificação 

das condições de acesso, para efeitos de 

aplicação da lei, ao SES, VIS, [ETIAS] e 

Eurodac;  

Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) «Autoridade responsável pelas 

fronteiras», o guarda de fronteira 

encarregado, nos termos do direito 

nacional, de efetuar controlos de fronteira; 

(3) «Autoridade responsável pelas 

fronteiras», o guarda de fronteira 

encarregado, nos termos do direito 

nacional, de efetuar controlos de fronteira, 

na aceção do artigo 2.º, n.º 11, do 

Regulamento (UE) 2016/399;  

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Dados dactiloscópicos», os dados 

relativos às impressões digitais de um 

indivíduo; 

(10) «Dados dactiloscópicos», os dados 

relativos às impressões digitais e às 

impressões palmares, que, devido ao seu 

caráter único e aos pontos de referência 

que contêm, permitem comparações 

rigorosas e conclusivas para identificar 

uma pessoa;  
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Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) «Sistemas de informação da UE», 

os sistemas informáticos de grande escala 
geridos pela eu-LISA; 

(18) «Sistemas de informação da 

União», o SES, o VIS, [o ETIAS], o 

Eurodac, o SIS e [o ECRIS-TCN] geridos 

pela eu-LISA;  

Or. en 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) «Dados da Europol», os dados 

pessoais facultados à Europol para os fins 

previstos no artigo 18.º, n.º 2, alínea a), do 

Regulamento (UE) 2016/794; 

(19) «Dados da Europol», os dados 

pessoais tratados pela Europol para os fins 

previstos no artigo 18.º, n.º 2, alíneas a) 

a c), do Regulamento (UE) 2016/794; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) «Infração terrorista», a infração 

definida pela legislação nacional que 

corresponda ou seja equivalente a uma das 

infrações referidas na 

Diretiva (UE) 2017/541; 

(25) «Infração terrorista», a infração 

definida pela legislação nacional que 

corresponda a uma das infrações referidas 

nos artigos 3.º a 14.º da 
Diretiva (UE) 2017/541, ou seja 

equivalente a uma dessas infrações para 

os Estados-Membros que não estão 
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vinculados por essa diretiva; 

Or. en 

Justificação 

Propõe-se aduzir que o termo «equivalente» se aplica apenas aos países que não estão 

vinculados pela Diretiva relativa ao terrorismo. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) «SIS», o Sistema de Informação 

Schengen, tal como referido [no 

Regulamento relativo ao SIS no domínio 

dos controlos das fronteiras, no 

Regulamento relativo ao SIS no domínio 

da aplicação da lei e no Regulamento 

relativo ao SIS no domínio do regresso 

ilegal]; 

(31) «SIS», o Sistema de Informação 

Schengen, tal como referido [no 

Regulamento relativo ao SIS no domínio 

dos controlos das fronteiras, no 

Regulamento relativo ao SIS no domínio 

da aplicação da lei e no Regulamento 

relativo ao SIS no domínio do regresso]; 

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa. A sua 

adoção impõe adaptações técnicas em todo 

o texto.) 

Or. en 

Justificação 

Correção de um erro. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

(33) «ESP», o portal europeu de 

pesquisa, tal como referido no artigo 6.º; 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Trata-se da explicação, e não da definição, de uma abreviatura. As abreviaturas são 

introduzidas e explicadas no artigo 1.º. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

(34) «BMS», o serviço partilhado de 

correspondências biométricas, tal como 

referido no artigo 15.º; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Trata-se da explicação, e não da definição, de uma abreviatura. As abreviaturas são 

introduzidas e explicadas no artigo 1.º. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) «CIR», o repositório comum de 

dados de identificação, tal como referido 

no artigo 17.º; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Trata-se da explicação, e não da definição, de uma abreviatura. As abreviaturas são 

introduzidas e explicadas no artigo 1.º. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 36 
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Texto da Comissão Alteração 

(36) «MID», o detetor de identidades 

múltiplas, tal como referido no 

artigo 25.º; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Trata-se da explicação, e não da definição, de uma abreviatura. As abreviaturas são 

introduzidas e explicadas no artigo 1.º. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – ponto 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) «CRRS», o repositório central 

para a elaboração de relatórios e 

estatísticas, tal como referido no 

artigo 39.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Trata-se da explicação, e não da definição, de uma abreviatura. As abreviaturas são 

introduzidas e explicadas no artigo 1.º. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Não discriminação Não discriminação e direitos fundamentais 

Or. en 
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Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O tratamento de dados pessoais para 

efeitos do presente regulamento não deve 

originar discriminação de pessoas em razão 

do sexo, origem racial ou étnica, religião 

ou crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual. O respeito pela dignidade e 

integridade humanas deve ser 

integralmente assegurado. Deve ser 

dispensada particular atenção às crianças, 

aos idosos e às pessoas com deficiência. 

O tratamento de dados pessoais para 

efeitos do presente regulamento não deve 

originar discriminação de pessoas em razão 

do sexo, raça, cor, origem étnica ou social, 

características genéticas, língua, religião 

ou crença, opiniões políticas ou de outra 

natureza, pertença a uma minoria 

nacional, património, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual. O 

respeito pela dignidade e integridade 

humanas e pelos direitos fundamentais 

deve ser integralmente assegurado, 

incluindo o direito ao respeito pela vida 

privada e à proteção dos dados pessoais. 

Deve ser dispensada particular atenção às 

crianças, aos idosos e às pessoas com 

deficiência. O superior interesse da 

criança deve ser uma consideração 

primordial. 

Or. en 

Justificação 

Sugere-se o alinhamento do artigo em apreço com o acordo alcançado relativamente ao 

ETIAS e, por conseguinte, o alinhamento com os motivos de discriminação estabelecidos no 

artigo 21.º da Carta. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um portal europeu de 

pesquisa (ESP) para as autoridades dos 

Estados-Membros e os organismos da UE 

usufruírem de um acesso rápido, 

contínuo, eficiente, sistemático e 

controlado aos sistemas de informação da 

1. É criado um portal europeu de 

pesquisa (ESP) para facilitar o acesso das 

autoridades dos Estados-Membros e das 

agências da União aos sistemas de 

informação da União, aos dados da 

Europol e às bases de dados da Interpol, no 
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UE, aos dados da Europol e às bases de 

dados da Interpol, de que necessitam para 

o desempenho das suas funções, em 

conformidade com os respetivos direitos de 

acesso, e a fim de apoiar os objetivos do 

SES, do VIS, [do ETIAS], do Eurodac, do 

SIS, [do sistema ECRIS-TCN] e dos dados 

da Europol. 

desempenho das suas funções, em 

conformidade com os respetivos direitos de 

acesso ao SES, ao VIS, [ao ETIAS], ao 

Eurodac, ao SIS, [ao ECRIS-TCN] e aos 

dados da Europol e com os objetivos e 

finalidades dos mesmos. 

Or. en 

Justificação 

Introdução de um artigo 37.º-A, que reflete a necessidade de que todos os componentes de 

interoperabilidade (e não apenas o ESP) assegurem um acesso rápido, contínuo, eficiente e 

controlado, bem como a disponibilidade permanente, em conformidade com o artigo 53.º, 

n.º 1. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Um canal de comunicação seguro 

entre o ESP, os Estados-Membros e os 

organismos da UE que têm o direito de 

utilizar o ESP em conformidade com o 

direito da União; 

(b) Um canal de comunicação seguro 

entre o ESP, os Estados-Membros e as 

agências da União que têm o direito de 

utilizar o ESP; 

Or. en 

Justificação 

A referência ao direito da União é feita no n.º 1 e não tem cabimento no número em que se 

descreve a arquitetura do sistema informático. Além disso, o termo «direito da União» não é 

suficientemente preciso. 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Um ESP central de salvaguarda da 

União capaz de fornecer todas as 
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funcionalidades do ESP principal e um 

nível de desempenho semelhante em caso 

de falha deste último. O ESP e o ESP de 

salvaguarda devem estar situados nas 

instalações técnicas da eu-LISA.  

Or. en 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A utilização do ESP está reservada 

às autoridades dos Estados-Membros e aos 

organismos da UE que dispõem de acesso 

ao SES, [ao ETIAS], ao VIS, ao SIS, ao 

Eurodac e [ao sistema ECRIS-TCN], ao 

CIR e ao detetor de identidades múltiplas, 

bem como aos dados da Europol e às bases 

de dados da Interpol, em conformidade 

com o direito da União ou nacional que 

regula o referido acesso. 

1. A utilização do ESP está reservada 

às autoridades dos Estados-Membros e às 

agências da União que dispõem de acesso 

ao SES, [ao ETIAS], ao VIS, ao SIS, ao 

Eurodac e [ao ECRIS-TCN], em 

conformidade com os instrumentos 

jurídicos que regem esses sistemas de 

informação da União, ao CIR e ao detetor 

de identidades múltiplas, em conformidade 

com o presente regulamento, bem como 

aos dados da Europol, nos termos do 

Regulamento (UE) 2016/794, e às bases de 

dados da Interpol, em conformidade com o 

direito da União ou nacional que regula o 

referido acesso. 

Or. en 

Justificação 

É importante ser muito preciso quanto à base jurídica aplicável ao acesso aos diferentes 

sistemas. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Essas autoridades dos Estados-Membros e 
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agências da União podem utilizar o ESP e 

os dados por ele fornecidos unicamente 

para os objetivos e finalidades previstos 

nos instrumentos jurídicos que regem 

esses sistemas de informação da União e 

no presente regulamento.  

Or. en 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 –n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Os campos de dados que serão 

utilizados para a consulta; 

(a) Os campos de dados que 

possivelmente serão utilizados para a 

consulta;  

Or. en 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Os sistemas de informação da UE, 

os dados da Europol e as bases de dados da 

Interpol que serão, e podem ser, 

consultados e que apresentarão uma 

resposta ao utilizador; e 

(b) Os sistemas de informação da 

União, os dados da Europol, as bases de 

dados da Interpol e os elementos desses 

sistemas que possam ser consultados e que 

apresentarão uma resposta ao utilizador; 

um utilizador que solicite informações ao 

abrigo do artigo 22.º só deve receber uma 

notificação sobre a existência/inexistência 

de um acerto se estiver autorizado a 

solicitar dados a partir do ponto de acesso 

central do sistema de informação 

individual da União do qual provém a 

notificação sobre o acerto nos termos do 

instrumento jurídico que rege esse 

sistema;  
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Or. en 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão deve adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 63.º, a fim de especificar os 

pormenores técnicos dos perfis referidos no 

n.º 1 para os utilizadores do ESP referidos 

no artigo 7.º, n.º 1, em conformidade com 

os respetivos direitos de acesso. 

2. A Comissão deve adotar atos 

delegados, em conformidade com o 

artigo 63.º, a fim de especificar os 

pormenores técnicos dos perfis referidos no 

n.º 1 para os utilizadores do ESP referidos 

no artigo 7.º, n.º 1, em conformidade com 

os respetivos direitos de acesso, tal como 

previsto nos instrumentos jurídicos que 

regem os sistemas de informação da 

União e, se for caso disso, no direito 

nacional.  

Or. en 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os utilizadores do ESP iniciam uma 

consulta introduzindo dados no ESP, em 

conformidade com o respetivo perfil de 

utilizador e direitos de acesso. Ao iniciar-

se uma consulta, o ESP, utilizando os 

dados introduzidos pelo utilizador do ESP, 

consulta simultaneamente o SES, [o 

ETIAS], o VIS, o SIS, o Eurodac, [o 

sistema ECRIS-TCN] e o CIR, bem como 

os dados da Europol e as bases de dados da 

Interpol. 

1. Os utilizadores do ESP iniciam uma 

consulta introduzindo dados no ESP, em 

conformidade com o respetivo perfil de 

utilizador do ESP, criado nos termos do 

artigo 8.º, e com os direitos de acesso. Ao 

iniciar-se uma consulta, o ESP, utilizando 

os dados introduzidos pelo utilizador do 

ESP, consulta simultaneamente o SES, [o 

ETIAS], o VIS, o SIS, o Eurodac, [o 

ECRIS-TCN] e o CIR, bem como os dados 

da Europol e as bases de dados da Interpol.  

Or. en 
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Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O SES, [o ETIAS], o VIS, o SIS, o 

Eurodac, [o sistema ECRIS-TCN], o CIR e 

o detetor de identidades múltiplas, bem 

como os dados da Europol e as bases de 

dados da Interpol, devem fornecer os dados 

em sua posse, em resposta a uma consulta 

do ESP. 

4. O SES, [o ETIAS], o VIS, o SIS, o 

Eurodac, [o ECRIS-TCN], o CIR e o 

detetor de identidades múltiplas, bem como 

os dados da Europol e as bases de dados da 

Interpol, devem fornecer os dados em sua 

posse, em resposta a uma consulta do ESP. 

O ESP deve fornecer respostas ao 

utilizador, logo que os dados de um dos 

sistemas estejam disponíveis. As respostas 

fornecidas pelo ESP ao utilizador devem 

ser únicas e devem conter todos os dados 

aos quais o utilizador tem acesso ao 

abrigo do direito da União e da legislação 

nacional. Sem prejuízo do artigo 20.º, a 

resposta fornecida pelo ESP deve indicar 

qual é o sistema de informação da União 

ou a base de dados a que os dados 

pertencem.  

Or. en 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Durante uma consulta das bases de 

dados da Interpol, a conceção do ESP não 

permitirá que os dados utilizados pelo 

utilizador do ESP na sua consulta sejam 

partilhados com os proprietários dos 

dados da Interpol. 

5. Durante uma consulta das bases de 

dados da Interpol, a conceção do ESP não 

permitirá revelar quaisquer informações 

ao proprietário do alerta da Interpol. 

Or. en 
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Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A resposta ao utilizador do ESP é 

única e contém todos os dados aos quais o 

utilizador tem acesso ao abrigo do direito 

da União. Sempre que for necessário, a 

resposta fornecida pelo ESP indica qual é 

o sistema de informação ou a base de 

dados a que os dados pertencem. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do disposto no 

[artigo 46.º do Regulamento SES], no 

artigo 34.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2008, no 

[artigo 59.º da proposta do ETIAS] e nos 

artigos 12.º e 18.º do Regulamento relativo 

ao SIS no domínio dos controlos das 

fronteiras, a eu-LISA deve conservar 

registos de todas as operações de 

tratamento de dados realizadas no ESP. 

Esses registos devem incluir, em especial, 

o seguinte: 

1. Sem prejuízo do disposto no 

[artigo 46.º do Regulamento SES], no 

artigo 34.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2008, no 

[artigo 59.º da proposta do ETIAS] e nos 

artigos 12.º e 18.º do Regulamento relativo 

ao SIS no domínio dos controlos das 

fronteiras, a eu-LISA deve conservar 

registos de todas as operações de 

tratamento de dados realizadas no ESP. 

Esses registos devem incluir o seguinte: 

Or. en 

Justificação 

As disposições dos atos jurídicos dos sistemas de informação relativas aos registos não 

incluem a formulação «em especial», que é muito vaga. 
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 –n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A autoridade do Estado-Membro e 

o utilizador individual do ESP, incluindo 

o perfil de ESP utilizado, tal como 

referido no artigo 8.º; 

(a) A autoridade do Estado-Membro 

ou a agência da União que inicia a 

consulta; 

Or. en 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) O perfil de ESP utilizado, tal como 

referido no artigo 8.º; 

Or. en 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Em conformidade com as regras 

nacionais ou, quando aplicável, o 

Regulamento (UE) n.º 45/2001, a 

identificação da pessoa que efetuou a 

consulta. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros e as 

agências da União devem manter registos 

da identidade de utilizador individual e 

única da pessoa que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No caso de impossibilidade técnica 

de utilizar o ESP para consultar um ou 

vários sistemas de informação da UE 

referidos no artigo 9.º, n.º 1, ou o CIR, 

devido a uma falha do ESP, os utilizadores 

do ESP devem ser notificados pela eu-

LISA. 

1. No caso de impossibilidade técnica 

de utilizar o ESP para consultar um ou 

vários sistemas de informação da União ou 

o CIR, devido a uma falha do ESP, os 

utilizadores do ESP devem ser 

imediatamente notificados pela eu-LISA.  

Or. en 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No caso de impossibilidade técnica 

de utilizar o ESP para consultar um ou 

vários sistemas de informação da UE 

referidos no artigo 9.º, n.º 1, ou o CIR, 

devido a uma falha da infraestrutura 

nacional de um Estado-Membro, a 

autoridade competente do Estado-Membro 

2. No caso de impossibilidade técnica 

de utilizar o ESP para consultar um ou 

vários sistemas de informação da União ou 

o CIR, devido a uma falha da infraestrutura 

nacional de um Estado-Membro, a 

autoridade competente do Estado-Membro 

deve informar imediatamente todos os 

seus utilizadores e notificar a eu-LISA e a 
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deve notificar a eu-LISA e a Comissão. Comissão.  

Or. en 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em ambos os casos, e até que a 

falha técnica seja resolvida, a obrigação 

referida no artigo 7.º, n.os 2 e 4, não se 

aplica e os Estados-Membros podem 

aceder aos sistemas de informação 

referidos no artigo 9.º, n.º 1, ou ao CIR, 

diretamente através das respetivas 

interfaces nacionais uniformes ou 

infraestruturas de comunicação nacionais. 

3. Em ambos os casos, e até que a 

falha técnica seja resolvida, a obrigação 

referida no artigo 7.º, n.os 2 e 4, não se 

aplica e os Estados-Membros devem aceder 

aos sistemas de informação da União ou ao 

CIR, diretamente através das respetivas 

interfaces nacionais uniformes ou 

infraestruturas de comunicação nacionais.  

Or. en 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Em caso de impossibilidade 

técnica de utilizar o ESP para consultar 

um ou vários sistemas de informação da 

União ou o CIR, resultante de uma falha 

da infraestrutura de uma agência da 

União, a agência em questão notifica a 

eu-LISA e a Comissão.  

Or. en 
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Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um serviço partilhado de 

correspondências biométricas (BMS) onde 

são armazenados modelos biométricos e 

que permite consultar vários sistemas de 

informação da UE usando dados 

biométricos, para efeitos de apoio do CIR, 

do detetor de identidades múltiplas e dos 

objetivos do SES, do VIS, do Eurodac, do 

SIS e [do sistema ECRIS-TCN]. 

1. É criado um serviço partilhado de 

correspondências biométricas (BMS) onde 

são armazenados modelos biométricos e 

que permite consultar vários sistemas de 

informação da União usando dados 

biométricos, para efeitos de apoio do CIR, 

do detetor de identidades múltiplas e dos 

objetivos do SES, do VIS, do Eurodac, do 

SIS, [do ECRIS-TCN] e do 

Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma infraestrutura de comunicação 

segura entre o BMS, o SIS Central e o CIR. 

(b) Uma infraestrutura de comunicação 

segura entre o BMS, o SIS Central, o CIR, 

os sistemas de informação da União e a 

Europol.  

Or. en 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Os dados referidos no artigo 20.º, 

n.º 3, alíneas w) e x), do Regulamento 

relativo ao SIS no domínio da aplicação da 

lei; 

(d) Os dados referidos no artigo 20.º, 

n.º 3, alíneas w) e y), do Regulamento 

relativo [ao SIS no domínio da aplicação 

da lei]; 
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Or. en 

Justificação 

Correção de um erro. Não se pretendia tratar dados de ADN. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) [Os dados referidos no artigo 13.º, 

alínea a), do Regulamento Eurodac;] 

(f) [Os dados referidos no artigo 12.º, 

alíneas a) e b), no artigo 13.º, n.º 2, 

alíneas a) e b), e no artigo 14.º, n.º 2, 

alíneas a) e b), do Regulamento Eurodac;]  

Or. en 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Os dados biométricos tratados pela 

Europol para os fins previstos no 

artigo 18.º, n.º 2, alíneas a) a c), do 

Regulamento (UE) 2016/794.  

Or. en 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O armazenamento dos dados 

referido no n.º 1 deve cumprir as normas 

de qualidade referidas no artigo 37.º, n.º 2. 

4. O armazenamento dos dados 

referido no n.º 1 deve cumprir as normas 

de qualidade referidas no artigo 37.º. 
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Or. en 

Justificação 

É mais adequado fazer referência à totalidade do artigo 37.º, e não apenas ao n.º 2, uma vez 

que o artigo 37.º faz referência a vários mecanismos de controlo de dados. 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para pesquisar os dados biométricos 

armazenados no CIR e no SIS, o CIR e o 

SIS devem utilizar modelos biométricos 

armazenados no BMS. As consultas com 

dados biométricos devem ser efetuadas em 

conformidade com os fins previstos no 

presente regulamento e no Regulamento 

SES, no Regulamento VIS, no 

Regulamento Eurodac, nos [Regulamentos 

SIS] e [no Regulamento ECRIS-TCN]. 

Para pesquisar os dados biométricos 

armazenados no CIR e no SIS, o CIR, o 

SIS e os dados da Europol devem utilizar 

modelos biométricos armazenados no 

BMS. As consultas com dados biométricos 

devem ser efetuadas em conformidade com 

os fins previstos no artigo 12.º, n.º 1, do 

presente regulamento e no Regulamento 

SES, no Regulamento VIS, no 

Regulamento Eurodac, nos [Regulamentos 

SIS] e [no Regulamento ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Justificação 

A fim de garantir a segurança jurídica, importa remeter para a finalidade prevista no 

artigo 12.º e não para o regulamento em geral. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os dados referidos no artigo 13.º devem ser 

conservados no BMS enquanto os dados 

biométricos correspondentes estiverem 

armazenados no CIR ou no SIS. 

Os dados referidos no artigo 13.º devem ser 

conservados no BMS enquanto os dados 

biométricos correspondentes estiverem 

armazenados no CIR, em conformidade 

com o artigo 19.º, no SIS ou enquanto 

dados da Europol. 

Or. en 
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Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do disposto no 

[artigo 46.º do Regulamento SES], no 

artigo 34.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2008 e nos 

[artigos 12.º e 18.º do Regulamento 

relativo ao SIS no domínio da aplicação da 

lei], a eu-LISA deve conservar registos de 

todas as operações de tratamento de dados 

realizadas no BMS. Esses registos devem 

incluir, em especial, o seguinte: 

1. Sem prejuízo do disposto no 

[artigo 46.º do Regulamento SES], no 

artigo 34.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2008 e nos 

[artigos 12.º e 18.º do Regulamento 

relativo ao SIS no domínio dos controlos 

das fronteiras], a eu-LISA deve conservar 

registos de todas as operações de 

tratamento de dados realizadas no BMS. 

Esses registos devem incluir o seguinte: 

Or. en 

Justificação 

As disposições dos atos jurídicos dos sistemas de informação relativas aos registos não 

incluem a formulação «em especial», que é muito vaga. Deve ser feita referência à utilização 

do SIS para fins de controlos fronteiriços, e não ao SIS no domínio da aplicação da lei. 

Correção de um erro. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) A autoridade do Estado-Membro 

ou a agência da União que inicia a 

consulta; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração 

(f) Os resultados da consulta e a data e 

hora do resultado; 

(f) Os resultados da consulta, a data e 

hora do resultado e o sistema de 

informação da União do qual provêm os 

dados; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Em conformidade com as regras 

nacionais ou, quando aplicável, o 

Regulamento (UE) n.º 45/2001, a 

identificação da pessoa que efetuou a 

consulta. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros e as 

agências da União devem manter registos 

da identidade de utilizador individual e 

única da pessoa que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Um canal de comunicação seguro 

entre o CIR, os Estados-Membros e os 

organismos da UE que têm o direito de 

utilizar o portal europeu de pesquisa 

(ESP) em conformidade com o direito da 

União; 

(b) Um canal de comunicação seguro 

entre o CIR, os Estados-Membros e as 

agências da União que têm o direito de 

utilizar o CIR em conformidade com a 

legislação nacional e o direito da União; 

Or. en 

Justificação 

A referência ao CIR corrige um erro na proposta da Comissão. 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Um CIR central de salvaguarda da 

União, capaz de fornecer todas as 

funcionalidades do CIR principal e um 

nível de desempenho semelhante em caso 

de falha deste último. O CIR e o CIR de 

salvaguarda podem funcionar 

simultaneamente. O CIR e o CIR de 

salvaguarda devem estar situados nas 

instalações técnicas da eu-LISA. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que se adicionarem, 

alterarem ou eliminarem dados no SES, no 

VIS ou [no ETIAS], os dados referidos no 

artigo 18.º armazenados no processo 

individual do CIR devem ser adicionados, 

1. Sem duplicar os dados dos 

respetivos sistemas de informação da 

União, sempre que se adicionarem, 

alterarem ou eliminarem dados no SES, no 

VIS ou [no ETIAS], os dados referidos no 
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alterados ou eliminados, em conformidade, 

de uma forma automatizada. 

artigo 18.º armazenados no processo 

individual do CIR devem ser 

simultaneamente adicionados, alterados ou 

eliminados, em conformidade, de uma 

forma automatizada. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Sempre que uma autoridade 

policial de um Estado-Membro não tenha 

conseguido identificar uma pessoa com 

base num documento de viagem ou nos 

dados de identificação fornecidos por essa 

pessoa, nos termos das regras e dos 

procedimentos previstos na legislação 

nacional, ou sempre que haja dúvidas 

quanto à autenticidade do documento de 

viagem ou à identidade do respetivo 

titular, a autoridade deve poder consultar 

o CIR em conformidade com o disposto 

nos n.os 1 e 2. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que uma autoridade policial de um 

Estado-Membro tenha sido habilitada para 

o efeito por medidas legislativas nacionais, 

tal como referido no n.º 2, pode, 

exclusivamente para efeitos de 

identificação de uma pessoa, consultar o 

CIR usando os dados biométricos dessa 

Sempre que se verifique a situação 

referida no n.º -1 e uma autoridade policial 

de um Estado-Membro tenha sido 

habilitada para o efeito por medidas 

legislativas nacionais, tal como referido no 

n.º 2, pode, exclusivamente para efeitos de 

identificação de uma pessoa que esteja 
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pessoa que foram obtidos durante um 

controlo de identidade. 

fisicamente presente, consultar o CIR 

usando os dados biométricos dessa pessoa 

que foram obtidos durante um controlo de 

identidade. 

Or. en 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a consulta indicar que os dados 

relativos a essa pessoa estão armazenados 

no CIR, a autoridade do Estado-Membro 

deve ter acesso para consultar os dados 

referidos no artigo 18.º, n.º 1. 

Sempre que a consulta indicar que os dados 

relativos a essa pessoa estão armazenados 

no CIR, a autoridade policial do 

Estado-Membro deve ter acesso para 

consultar os dados referidos no artigo 18.º, 

n.º 1. A consulta não deve indicar a que 

sistema de informação da União 

pertencem os dados. 

Or. en 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que não seja possível utilizar os 

dados biométricos da pessoa, ou se a 

consulta com esses dados falhar, a 

consulta deve ser efetuada com os dados 

de identificação dessa pessoa combinados 

com os dados dos documentos de viagem 

ou com os dados de identificação 

fornecidos por essa pessoa. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros que 

pretendam usar a possibilidade prevista no 

presente artigo devem adotar medidas 

legislativas nacionais. Essas medidas 

legislativas devem especificar exatamente 

os objetivos dos controlos de identidade 

referidos no artigo 2.º, n.º 1, alíneas b) 

e c). Devem designar as autoridades 

policiais competentes e estabelecer os 

procedimentos, as condições e os critérios 

desses controlos. 

2. Os Estados-Membros que 

pretendam usar a possibilidade prevista no 

presente artigo devem adotar medidas 

legislativas nacionais. Essas medidas 

legislativas devem especificar exatamente 

os objetivos dos controlos de identidade 

referidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), e 

estabelecer os procedimentos, as condições 

e os critérios aplicáveis a esses controlos. 

Devem designar as autoridades policiais 

competentes. Os Estados-Membros que 

recorram a esta possibilidade devem 

transmitir à Comissão o texto das suas 

medidas legislativas nacionais. 

Or. en 

Justificação 

Os procedimentos, as condições e os critérios aplicáveis aos controlos efetuados com recurso 

aos sistemas de informação da UE devem estar estabelecidos na legislação. O texto dessa 

legislação deve ser enviado à Comissão para garantir algum grau de transparência 

relativamente à utilização dessas disposições. 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A resposta com a indicação de que os 

dados relativos a essa pessoa estão 

presentes em qualquer um dos sistemas 

referidos no n.º 1 só pode ser utilizada 

para efeitos de apresentação de um pedido 

de acesso, em conformidade com as 

condições e os procedimentos definidos 

nos instrumentos jurídicos pertinentes 

que regem esse acesso. 
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Or. en 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados referidos no artigo 18.º, 

n.os 1 e 2, devem ser eliminados do CIR em 

conformidade com as disposições em 

matéria de conservação de dados [do 

Regulamento SES], do Regulamento VIS e 

[do Regulamento ETIAS], respetivamente. 

1. Os dados referidos no artigo 18.º, 

n.os 1 e 2, devem ser automaticamente 

eliminados do CIR em conformidade com 

as disposições em matéria de conservação 

de dados [do Regulamento SES], do 

Regulamento VIS e [do Regulamento 

ETIAS], respetivamente. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O processo individual deve 

permanecer armazenado no CIR enquanto 

os dados correspondentes permanecerem 

armazenados em, pelo menos, um dos 

sistemas de informação cujos dados estão 

contidos no CIR. A criação de uma ligação 

não afeta o período de conservação de cada 

um dos elementos dos dados ligados. 

2. O processo individual deve 

permanecer armazenado no CIR enquanto 

os dados correspondentes permanecerem 

armazenados em, pelo menos, um dos 

sistemas de informação cujos dados estão 

contidos no CIR. A criação de uma ligação 

não afeta o período de conservação de cada 

um dos elementos dos dados ligados. 

Sempre que os dados relativamente aos 

quais foi criada uma ligação sejam 

suprimidos, essa ligação é também 

automaticamente suprimida. 

Or. en 
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Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No que respeita a qualquer acesso 

ao CIR ao abrigo do artigo 20.º, a eu-LISA 

deve conservar registos de todas as 

operações de tratamento de dados 

realizadas no CIR. Esses registos incluem, 

em especial, o seguinte: 

2. No que respeita a qualquer acesso 

ao CIR ao abrigo do artigo 20.º, a eu-LISA 

deve conservar registos de todas as 

operações de tratamento de dados 

realizadas no CIR. Esses registos incluem o 

seguinte: 

Or. en 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a) A autoridade do Estado-Membro 

que inicia a consulta; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Os resultados da consulta; (d) Os resultados da consulta e o 

sistema de informação da União do qual 

provêm os dados; 

Or. en 
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Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Em conformidade com as regras 

nacionais ou com o 

Regulamento (UE) 2016/794 ou, quando 

aplicável, o 

Regulamento (UE) n.º 45/2001, a 

identificação da pessoa que efetuou a 

consulta. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros devem 

manter registos das identidades de 

utilizador individuais e únicas da pessoa 

que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No que respeita a qualquer acesso 

ao CIR ao abrigo do artigo 21.º, a eu-LISA 

deve conservar registos de todas as 

operações de tratamento de dados 

realizadas no CIR. Esses registos devem 

incluir, em particular, o seguinte: 

3. No que respeita a qualquer acesso 

ao CIR ao abrigo do artigo 21.º, a eu-LISA 

deve conservar registos de todas as 

operações de tratamento de dados 

realizadas no CIR. Esses registos devem 

incluir o seguinte: 
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Or. en 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a) A autoridade do Estado-Membro 

que inicia a consulta; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Sempre que for pertinente, os 

dados utilizados para iniciar a consulta; 

(c) Os dados utilizados para iniciar a 

consulta; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Sempre que for pertinente, os 

resultados da consulta; 

(d) Os resultados da consulta e o 

sistema de informação da União do qual 

provêm os dados; 

Or. en 
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Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Em conformidade com as regras 

nacionais ou com o 

Regulamento (UE) 2016/794 ou, quando 

aplicável, o 

Regulamento (UE) n.º 45/2001, a 

identificação da pessoa que efetuou a 

consulta. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros devem 

manter registos das identidades de 

utilizador individuais e únicas da pessoa 

que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita a qualquer acesso ao CIR 

ao abrigo do artigo 22.º, a eu-LISA deve 

conservar registos de todas as operações de 

tratamento de dados realizadas no CIR. 

Esses registos devem incluir, em 

particular, o seguinte: 

No que respeita a qualquer acesso ao CIR 

ao abrigo do artigo 22.º, a eu-LISA deve 

conservar registos de todas as operações de 

tratamento de dados realizadas no CIR. 

Esses registos devem incluir o seguinte: 
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Or. en 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A referência do processo nacional; (a) O objetivo do acesso e a referência 

do processo nacional; 

Or. en 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O tipo de dados utilizados para 

iniciar a consulta; 

(c) Os dados utilizados para iniciar a 

consulta ou, no caso de uma consulta 

iniciada com dados biométricos, o tipo de 

dados utilizados para iniciar a consulta; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Os resultados da consulta; (d) Os resultados da consulta e o 

sistema de informação da União do qual 

provêm os dados; 

Or. en 
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Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) Em conformidade com as regras 

nacionais ou com o 

Regulamento (UE) 2016/794 ou, quando 

aplicável, o 

Regulamento (UE) n.º 45/2001, a 

identificação do funcionário que efetuou 

a consulta e do funcionário que 

encomendou a consulta. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros devem 

manter registos das identidades de 

utilizador individuais e únicas da pessoa 

que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os registos desse acesso devem ser 

verificados regularmente pela autoridade 

de controlo competente, estabelecida em 

conformidade com o artigo 51.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 ou em 

conformidade com o artigo 41.º da 

Diretiva 2016/680, a intervalos não 

Os registos desse acesso devem ser 

verificados regularmente pela autoridade 

de controlo competente, estabelecida em 

conformidade com o artigo 51.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 ou em 

conformidade com o artigo 41.º da 

Diretiva (UE) 2016/680, a intervalos não 
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superiores a seis meses, a fim de verificar 

se os procedimentos e condições 

estabelecidos no artigo 22.º, n.º 1 a n.º 3 

são cumpridos. 

superiores a seis meses, a fim de verificar 

se os procedimentos e condições 

estabelecidos no artigo 22.º, n.º 1 a n.º 3 

são cumpridos. A eu-LISA deve 

disponibilizar às autoridades de controlo 

um instrumento prático para facilitar e 

automatizar tanto quanto possível a 

verificação dos registos. 

Or. en 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As agências da União devem 

manter registos das consultas efetuadas 

por pessoal devidamente autorizado a 

utilizar o CIR nos termos do artigo 22.º. 

Or. en 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A eu-LISA deve manter os registos 

relacionados com o histórico dos dados 

armazenados no processo individual, para 

os efeitos definidos no n.º 6. Os registos 

relacionados com o histórico dos dados 

armazenados devem ser apagados assim 

que os dados forem apagados. 

7. A eu-LISA deve manter os registos 

relacionados com o histórico dos dados 

armazenados no processo individual, para 

os efeitos definidos no n.º 6. Os registos 

relacionados com o histórico dos dados 

armazenados devem ser automaticamente 

apagados assim que os dados forem 

apagados. 

Or. en 
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Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Gabinetes SIRENE do 

Estado-Membro que criar uma [indicação 

SIS em conformidade com o Regulamento 

relativo ao SIS no domínio dos controlos 

das fronteiras]; 

(e) Gabinetes SIRENE do 

Estado-Membro que criar ou atualizar uma 

[indicação SIS em conformidade com o 

Regulamento relativo ao SIS no domínio 

dos controlos das fronteiras]; 

Or. en 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A deteção de identidades múltiplas 

só deve ser lançada para comparar os dados 

disponíveis num sistema de informação 

com os dados disponíveis de outros 

sistemas de informação. 

4. A deteção de identidades múltiplas 

só deve ser lançada para comparar os dados 

disponíveis num sistema de informação da 

União com os dados disponíveis de outros 

sistemas de informação da União. 

Or. en 

 

Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 6 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve estabelecer as regras 

técnicas necessárias para a ligação de 

dados de diferentes sistemas de informação 

através de atos de execução. Esses atos de 

execução devem ser adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame a que se refere o artigo 64.º, n.º 2. 

A Comissão deve estabelecer, em 

cooperação com a eu-LISA, as regras 

técnicas necessárias para a ligação de 

dados de diferentes sistemas de informação 

da União através de atos de execução. 

Esses atos de execução devem ser adotados 

em conformidade com o procedimento de 

exame a que se refere o artigo 64.º, n.º 2. 
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Or. en 

 

Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que a autoridade 

responsável pela verificação de identidades 

diferentes no processo de confirmação de 

identidade for a autoridade responsável 

pelas fronteiras que cria ou atualiza um 

processo individual no SES, em 

conformidade com o artigo 14.º do 

Regulamento SES e quando é obtida uma 

ligação amarela, a autoridade responsável 

pelas fronteiras deve realizar verificações 

adicionais no âmbito de um controlo de 

segunda linha. Durante o controlo de 

segunda linha, as autoridades responsáveis 

pelas fronteiras devem ter acesso aos dados 

pertinentes contidos no processo de 

confirmação de identidade e avaliar as 

diferentes identidades, atualizar a ligação 

nos termos dos artigos 31.º a 33.º e 

acrescentá-la ao processo de confirmação 

de identidade sem demora. 

4. Sempre que a autoridade 

responsável pela verificação de identidades 

diferentes no processo de confirmação de 

identidade for a autoridade responsável 

pelas fronteiras que cria ou atualiza um 

processo individual no SES, em 

conformidade com o artigo 14.º do 

Regulamento SES e quando é obtida uma 

ligação amarela, a autoridade responsável 

pelas fronteiras deve realizar verificações 

adicionais. As autoridades responsáveis 

pelas fronteiras devem ter acesso aos dados 

pertinentes contidos no processo de 

confirmação de identidade e avaliar as 

diferentes identidades, atualizar a ligação 

nos termos dos artigos 31.º a 33.º do 

presente regulamento e acrescentá-la ao 

processo de confirmação de identidade sem 

demora. 

Or. en 

 

Alteração  106 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Antes de ser autorizado a verificar 

as identidades, o pessoal das autoridades 

referidas nos n.os 1 e 2 deve receber 

formação específica sobre como proceder 

à verificação de diferentes identidades. 
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Or. en 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Os dados ligados partilham os 

mesmos dados de identificação, mas 

dados biométricos diferentes e não foi 

feita a verificação manual da 

identificação diferente. 

Or. en 

 

Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma ligação entre os dados de dois 

ou mais sistemas de informação deve ser 

classificada como verde se os dados 

ligados não partilham os mesmos dados de 

identidade biométricos, mas apresentam 

dados de identidade similares e a 

autoridade responsável pela verificação de 

identificações diferentes concluiu que se 

refere a duas pessoas diferentes. 

1. Uma ligação entre os dados de dois 

ou mais sistemas de informação deve ser 

classificada como verde se: 

 (a)  Os dados ligados não partilham os 

mesmos dados de identidade biométricos, 

mas apresentam dados de identidade 

similares e a autoridade responsável pela 

verificação de identificações diferentes 

concluiu que se refere a duas pessoas 

diferentes; 

 (b)  Os dados ligados partilham os 

mesmos dados biométricos ou dados 

biométricos semelhantes e a autoridade 

responsável pela verificação de diferentes 

identidades concluiu que se referem a 
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duas pessoas distintas. 

Or. en 

 

Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo das disposições 

relativas ao tratamento de indicações no 

SIS referidas nos [Regulamentos do SIS 

no domínio dos controlos das fronteiras e 

do SIS no domínio da aplicação da lei e 

do SIS no domínio do regresso ilegal], e 
sem prejuízo das restrições necessárias 

para proteger a segurança e a ordem 

pública, prevenir o crime e garantir que 

qualquer investigação nacional não será 

prejudicada, sempre que uma luz vermelha 

de ligação é criada a autoridade 

responsável pela verificação das diferentes 

identidades deve informar o utilizador da 

existência de identidades múltiplas ilegais. 

4. Sem prejuízo das restrições 

necessárias para proteger a segurança e a 

ordem pública, prevenir o crime e garantir 

que qualquer investigação nacional não 

será prejudicada, sempre que uma luz 

vermelha de ligação é criada a autoridade 

responsável pela verificação das diferentes 

identidades deve informar o utilizador da 

existência de identidades múltiplas ilegais 

nos termos dos artigos 12.º, 13.º e 14.º do 

Regulamento (UE) 2016/679. 

Or. en 

 

Alteração  110 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Se for caso disso, a autoridade 

responsável pela verificação de identidades 

diferentes. 

(d) A autoridade responsável pela 

verificação de identidades diferentes. 

Or. en 
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Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A eu-LISA deve conservar os 

registos de todas as operações de 

tratamento de dados efetuadas pelo MID. 

Esses registos devem incluir, em especial, 

o seguinte: 

1. A eu-LISA deve conservar os 

registos de todas as operações de 

tratamento de dados efetuadas pelo MID. 

Esses registos devem incluir o seguinte: 

Or. en 

Justificação 

As disposições dos atos jurídicos dos sistemas de informação relativas aos registos não 

incluem a formulação «em especial», que é muito vaga. 

 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a) A autoridade do Estado-Membro 

que inicia a consulta; 

Or. en 

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) A identificação da pessoa que 

efetuou a consulta. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  114 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além disso, os Estados-Membros devem 

manter registos das identidades de 

utilizador individuais e únicas da pessoa 

que realiza a consulta. 

Or. en 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a qualidade dos dados 

armazenados no EES, [no ETIAS], no 

VIS, no SIS, no BMS, no CIR e no MID 

seja acompanhada de perto para garantir 

que cumprem os requisitos gerais 

necessários ao bom funcionamento dos 

respetivos sistemas de informação da 

União e dos componentes de 

interoperabilidade. Os Estados-Membros 

devem também garantir que todo o 

pessoal incumbido da introdução de dados 

nesses sistemas recebeu previamente 

formação em matéria de qualidade dos 

dados. 

Or. en 

Justificação 

O grupo de peritos de alto nível recomendou procedimentos que permitam estabelecer a 

qualidade dos dados, assim como módulos de formação sobre a qualidade dos dados para o 

pessoal responsável pela alimentação dos sistemas a nível nacional. 
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Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A eu-LISA deve criar mecanismos 

e procedimentos automatizados de controlo 

de qualidade de dados sobre os dados 

armazenados no SES, [ETIAS], VIS, SIS, 

no serviço partilhado de correspondências 

biométricas (BMS), no repositório comum 

de dados de identificação (CIR) e no 

detetor de identidades múltiplas (MID). 

1. A eu-LISA deve criar mecanismos 

e procedimentos automatizados de controlo 

de qualidade de dados sobre os dados 

armazenados no SES, [ETIAS], VIS, SIS, 

BMS e CIR. 

Or. en 

 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Apenas os dados que cumprem as normas 

mínimas de qualidade podem ser 

introduzidos no SES, no [ETIAS], no VIS, 

no SIS, no BMS, no CIR e no MID. 

Or. en 

 

Alteração  118 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Se uma autoridade tentar introduzir dados 

que não cumprem as normas mínimas de 

qualidade aplicáveis, receberá 

imediatamente uma advertência 

automática do sistema indicando que os 

dados não podem ser introduzidos e 

sugerindo métodos para alcançar as 
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normas mínimas de qualidade. 

Or. en 

 

Alteração  119 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A eu-LISA deve apresentar aos 

Estados-Membros relatórios periódicos 

sobre os mecanismos e procedimentos 

automatizados de controlo de qualidade de 

dados e os indicadores comuns sobre a 

qualidade dos dados. A eu-LISA deve 

também apresentar um relatório periódico à 

Comissão sobre os problemas encontrados 

e os Estados-Membros em causa. 

3. A eu-LISA deve apresentar aos 

Estados-Membros relatórios periódicos 

sobre os mecanismos e procedimentos 

automatizados de controlo de qualidade de 

dados e os indicadores comuns sobre a 

qualidade dos dados.  A eu-LISA deve 

também apresentar um relatório periódico à 

Comissão sobre os problemas encontrados 

e os Estados-Membros em causa. A eu-

LISA deve também facultar o referido 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, mediante pedido. Os relatórios 

apresentados em virtude do presente 

número não devem conter quaisquer 

dados pessoais.  

Or. en 

 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 

Artigo 37-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 37.º-A 

 Disponibilidade e tempo de resposta a 

consultas 

 Todos os componentes de 

interoperabilidade devem ser 

desenvolvidos e geridos de forma a 

assegurar um acesso rápido, contínuo, 

eficiente e controlado, assim como a sua 
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disponibilidade total, nos termos do 

artigo 53.º, n.º 1, e um tempo de resposta 

adaptado às necessidades operacionais 

das autoridades dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  121 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A norma UMF deve ser utilizada no 

desenvolvimento do SES, do [ETIAS], do 

portal europeu de pesquisa, do CIR, do 

MID e, se for caso disso, no 

desenvolvimento pela eu-LISA ou 

qualquer outro organismo da UE de novos 

modelos de intercâmbio de informações e 

de sistemas de informação no domínio da 

Justiça e Assuntos Internos. 

2. A norma UMF deve ser utilizada no 

desenvolvimento do SES, do [ETIAS], do 

ESP, do CIR, do MID e, sempre que viável 

e, se for caso disso, no desenvolvimento 

pela eu-LISA ou qualquer outra agência 

da União de novos modelos de 

intercâmbio de informações e de sistemas 

de informação da União no domínio da 

Justiça e Assuntos Internos. 

Or. en 

 

Alteração  122 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A aplicação da norma UMF pode 

ser tida em consideração no VIS, SIS e 

em quaisquer modelos de intercâmbio de 

informações transfronteiras e sistemas de 

informação, existentes ou novos, no 

domínio da Justiça e Assuntos Internos, 

desenvolvidos pelos Estados-Membros ou 

países associados. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

A presente disposição é desprovida de valor jurídico e, como tal, não se enquadra no 

articulado de um regulamento. Sugere-se que seja apresentada num considerando. 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É criado um repositório central para 

a elaboração de relatórios e estatísticas 

(CRRS) para efeitos de apoio aos objetivos 

do SES, do VIS, [do ETIAS] e do SIS e 

para gerar dados estatísticos intersistemas 

e relatórios analíticos para fins políticos, 

operacionais e para efeitos de qualidade 

dos dados. 

1. É criado um repositório central para 

a elaboração de relatórios e estatísticas 

(CRRS) para efeitos de apoio aos objetivos 

do SES, do VIS, [do ETIAS] e do SIS e 

para fornecer dados estatísticos 

intersistemas e relatórios analíticos para 

fins políticos, operacionais e para efeitos 

de qualidade dos dados.  

Or. en 

Justificação 

A utilização do termo «gerar» poderia ser mal interpretada, pois deixa implícito um 

tratamento ulterior. 

 

Alteração  124 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Europol pode aceder aos dados 

contidos no CRRS para o desempenho das 

suas funções a que se refere o artigo 4.º 

do Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Alteração  125 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 2-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira pode aceder aos 

dados contidos no CRRS para o 

desempenho das suas funções a que se 

refere o artigo 8.º do 

Regulamento (UE) 2016/1624. 

Or. en 

 

Alteração  126 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A eu-LISA deve tornar os dados 

anónimos e registar tais dados anónimos no 

CRRS. O processo de tornar os dados 

anónimos deve ser automatizado. 

3. A eu-LISA deve tornar os dados 

anónimos e registar tais dados anónimos no 

CRRS. O processo de tornar os dados 

anónimos deve ser automatizado. O 

pessoal da eu-LISA não tem acesso direto 

aos dados pessoais armazenados nos 

sistemas de informação da União ou nos 

componentes de interoperabilidade. 

Or. en 

Justificação 

A disposição relativa ao pessoal da eu-LISA está incluída no considerando 47, tal como 

proposto pela Comissão. Dada a natureza juridicamente não vinculativa dos considerandos, 

deve ser incluída num artigo. 

 

Alteração  127 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os dados contidos no CRRS não devem 

permitir a identificação de pessoas. 
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Or. en 

Justificação 

Esta parte é aditada como salvaguarda importante. 

 

Alteração  128 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Uma infraestrutura central, 

constituída por um repositório de dados 

que permita a prestação de dados 

anónimos; 

(a) Uma infraestrutura central, 

constituída por um repositório de dados e 

um mecanismo que permita a prestação de 

dados anónimos e o seu armazenamento 

nesse repositório; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira é considerada 

responsável pelo tratamento dos dados nos 

termos do artigo 2.º, alínea b), do 

Regulamento n.º 45/2001, no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pela unidade central do ETIAS; 

(a) A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira é considerada 

responsável pelo tratamento dos dados nos 

termos do artigo 2.º, alínea d), do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pela unidade central do ETIAS; 

Or. en 

Justificação 

Correção de um erro. No Regulamento n.º 45/2001, o artigo 2.º, alínea d), define o 

«responsável pelo tratamento». 
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Alteração  130 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. No que respeita à gestão da 

segurança da informação dos 

componentes de interoperabilidade, a 

eu-LISA deve ser considerada responsável 

pelo tratamento dos dados, em 

conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

Or. en 

Justificação 

Alinhamento pelo texto do ETIAS. 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita ao tratamento de dados 

pessoais no CIR, a eu-LISA deve ser 

considerada um subcontratante de dados 

nos termos do artigo 2.º, alínea e), do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

No que respeita ao tratamento de dados 

pessoais no BMS, CIR e MID, a eu-LISA 

deve ser considerada um subcontratante de 

dados nos termos do artigo 2.º, alínea e), 

do Regulamento (CE) n.º 45/2001.  

Or. en 

Justificação 

É necessário adicionar as duas componentes de interoperabilidade em falta nas quais se 

realiza o tratamento de dados. Não é necessário adicionar o ESP, pois não abrange qualquer 

tratamento de dados pessoais. 

 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Tanto a eu-LISA como as 

autoridades dos Estados-Membros devem 

garantir que a segurança do tratamento dos 

dados pessoais decorre segundo o disposto 

no presente regulamento. A eu-LISA, [a 

unidade central do ETIAS] e as autoridades 

dos Estados-Membros devem cooperar em 

tarefas relacionadas com a segurança. 

1. A eu-LISA, as autoridades dos 

Estados-Membros e a Europol devem 

garantir que a segurança do tratamento dos 

dados pessoais que decorre segundo o 

presente regulamento. A eu-LISA, [a 

unidade central do ETIAS], a Europol e as 

autoridades dos Estados-Membros devem 

cooperar em tarefas relacionadas com a 

segurança. 

Or. en 

Justificação 

A Europol também procede ao tratamento de dados, pelo que deve ser referida no presente 

artigo. A formulação «segundo o disposto no presente regulamento» não é clara. 

 

Alteração  133 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Impedir que pessoas não 

autorizadas tenham acesso às instalações 

e ao equipamento de tratamento de dados; 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com o artigo 43.º do SES. 

 

Alteração  134 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Impedir que os sistemas de 

tratamento automatizado de dados sejam 

utilizados por pessoas não autorizadas 

mediante a utilização de equipamento de 
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comunicação de dados; 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com o artigo 43.º do SES. 

 

Alteração  135 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) Assegurar que, em caso de 

interrupção, seja possível restaurar o 

funcionamento normal dos sistemas 

instalados; 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com o artigo 43.º do SES. 

 

Alteração  136 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea h-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-B) Garantir a fiabilidade assegurando 

que sejam devidamente comunicadas 

quaisquer falhas no funcionamento dos 

componentes de interoperabilidade; 

Or. en 

Justificação 

Harmonização com o artigo 43.º do SES. 
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Alteração  137 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem adotar 

medidas equivalentes às referidas no n.º 3 

no que respeita à segurança relativamente 

ao tratamento dos dados pessoais por parte 

das autoridades com direitos de acesso a 

qualquer dos componentes de 

interoperabilidade. 

4. Os Estados-Membros, a Europol e 

a unidade central do ETIAS devem adotar 

medidas equivalentes às referidas no n.º 3 

no que respeita à segurança relativamente 

ao tratamento dos dados pessoais por parte 

das autoridades com direitos de acesso a 

qualquer dos componentes de 

interoperabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  138 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Confidencialidade dos dados do SIS Confidencialidade dos dados 

Or. en 

Justificação 

Não é claro por que motivo as obrigações no que diz respeito à confidencialidade dos dados 

devem ser limitadas aos dados do SIS. 

 

Alteração  139 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro deve aplicar 

as suas regras de sigilo profissional ou 

outras obrigações de confidencialidade 

equivalentes a todas as pessoas e entidades 

que necessitem de trabalhar com dados do 

SIS, acedidos através de qualquer um dos 

1. Cada Estado-Membro deve aplicar 

as suas regras de sigilo profissional ou 

outras obrigações de confidencialidade 

equivalentes a todas as pessoas e entidades 

que necessitem de trabalhar com dados 

acedidos através de qualquer um dos 
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componentes de interoperabilidade, em 

conformidade com o respetivo direito 

interno. A referida obrigação mantém-se 

igualmente depois de essas pessoas 

cessarem funções ou deixarem o emprego, 

ou após a cessação das atividades dessas 

entidades. 

componentes de interoperabilidade, em 

conformidade com o respetivo direito 

interno. A referida obrigação mantém-se 

igualmente depois de essas pessoas 

cessarem funções ou deixarem o emprego, 

ou após a cessação das atividades dessas 

entidades. 

Or. en 

 

Alteração  140 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sem prejuízo do disposto no 

artigo 17.º do Estatuto dos Funcionários da 

União Europeia e no Regime Aplicável aos 

outros Agentes da União Europeia, a eu-

LISA deve aplicar as normas de sigilo 

profissional adequadas ou outras 

obrigações de confidencialidade 

equivalentes segundo normas equiparáveis 

às estabelecidas no n.º 1 a todo o seu 

pessoal que tenha de trabalhar com dados 

do SIS. A referida obrigação mantém-se 

depois de essas pessoas cessarem funções 

ou deixarem o emprego, ou após a 

cessação das suas atividades. 

2. Sem prejuízo do disposto no 

artigo 17.º do Estatuto dos Funcionários da 

União Europeia e no Regime Aplicável aos 

outros Agentes da União Europeia, a eu-

LISA deve aplicar as normas de sigilo 

profissional adequadas ou outras 

obrigações de confidencialidade 

equivalentes segundo normas equiparáveis 

às estabelecidas no n.º 1 do presente artigo 

a todo o seu pessoal que tenha de trabalhar 

com dados. A referida obrigação mantém-

se depois de essas pessoas cessarem 

funções ou deixarem o emprego, ou após a 

cessação das suas atividades. 

Or. en 

 

Alteração  141 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Sempre que a eu-LISA ou um 

Estado-Membro coopere com contratantes 

externos em qualquer tarefa relacionada 

com os componentes de 
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interoperabilidade, deve acompanhar de 

perto as atividades do contratante para 

assegurar o cumprimento de todas as 

disposições do presente regulamento, em 

particular, a segurança, a 

confidencialidade e a proteção dos dados. 

Or. en 

 

Alteração  142 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sem prejuízo da notificação e 

comunicação da violação de dados pessoais 

ao abrigo do disposto no artigo 33.º do 

Regulamento (UE) 2016/679, no 

artigo 30.º da Diretiva (UE) 2016/680, ou 

em ambos, os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão, a eu-LISA e a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados dos incidentes de segurança. Em 

caso de incidente de segurança em relação 

aos componentes de interoperabilidade da 

infraestrutura central, a eu-LISA deve 

notificar a Comissão e a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

3. Sem prejuízo da notificação e 

comunicação da violação de dados pessoais 

ao abrigo do disposto no artigo 33.º do 

Regulamento (UE) 2016/679, no 

artigo 30.º da Diretiva (UE) 2016/680, ou 

em ambos, os Estados-Membros e a 

Europol devem notificar sem demora a 

Comissão, a eu-LISA e a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados de 

quaisquer incidentes de segurança. Em 

caso de incidente de segurança em relação 

aos componentes de interoperabilidade da 

infraestrutura central, a eu-LISA deve 

notificar a Comissão e a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

Or. en 

 

Alteração  143 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As informações relativas a um 

incidente de segurança que tenha ou possa 

ter impacto no funcionamento dos 

componentes de interoperabilidade ou na 

4. As informações relativas a um 

incidente de segurança que tenha ou possa 

ter impacto no funcionamento dos 

componentes de interoperabilidade ou na 
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disponibilidade, integridade e 

confidencialidade dos dados devem ser 

facultadas aos Estados-Membros e 

comunicadas em conformidade com o 

plano de gestão de incidentes fornecido 

pela eu-LISA. 

disponibilidade, integridade e 

confidencialidade dos dados devem ser 

facultadas sem demora aos 

Estados-Membros, à unidade central do 

ETIAS, se necessário, e à Europol, e 

comunicadas em conformidade com o 

plano de gestão de incidentes fornecido 

pela eu-LISA. 

Or. en 

 

Alteração  144 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros em causa e a 

eu-LISA devem cooperar em caso de 

incidente de segurança. A Comissão deve 

estabelecer as especificações deste 

processo de cooperação por meio de atos 

de execução. Esses atos de execução 

devem ser adotados em conformidade com 

o procedimento de exame a que se refere o 

artigo 64.º, n.º 2. 

5. Os Estados-Membros em causa, a 

unidade central do ETIAS, a Europol e a 

eu-LISA devem cooperar em caso de 

incidente de segurança. A Comissão deve 

estabelecer as especificações deste 

processo de cooperação por meio de atos 

de execução. Esses atos de execução 

devem ser adotados em conformidade com 

o procedimento de exame a que se refere o 

artigo 64.º, n.º 2.  

Or. en 

Justificação 

Propõe-se harmonizar o texto com o texto do ETIAS. 

 

Alteração  145 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros e as entidades 

competentes da UE devem assegurar que 

cada autoridade com direito de acesso aos 

componentes de interoperabilidade toma as 

Os Estados-Membros e as agências 

competentes da União devem assegurar 

que cada autoridade com direito de acesso 

aos componentes de interoperabilidade 
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medidas necessárias para controlar o 

cumprimento do regulamento e coopera, 

sempre que necessário, com a autoridade 

de controlo. 

toma as medidas necessárias para controlar 

o cumprimento do regulamento e coopera 

com a autoridade de controlo. 

Or. en 

 

Alteração  146 

Proposta de regulamento 

Artigo 45-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 45.º-A 

 Sanções 

 Os Estados-Membros estabelecem as 

regras relativas às sanções aplicáveis em 

caso de violação do disposto no presente 

regulamento e adotam todas as medidas 

necessárias para assegurar a sua 

aplicação. Essas sanções serão efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Proposta de regulamento 

Artigo 45-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 45.º-B 

 Responsabilidade 

 1.  Sem prejuízo do direito à 

indemnização e da responsabilidade do 

responsável pelo tratamento dos dados ou 

do subcontratante, nos termos dos 

Regulamentos (CE) 45/2001 e 

(UE) 2016/679 e da 

Diretiva (UE) 2016/680: 

 (a)  Qualquer pessoa ou 
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Estado-Membro que tenha sofrido danos 

materiais ou imateriais em virtude de uma 

operação ilícita de tratamento de dados 

pessoais ou de qualquer outro ato 

incompatível com o presente regulamento 

levados a cabo por um Estado-Membro 

tem direito a ser indemnizado por esse 

Estado-Membro; 

 (b)  Qualquer pessoa ou 

Estado-Membro que tenha sofrido danos 

materiais ou imateriais em virtude de um 

ato levado a cabo pela eu-LISA que seja 

incompatível com o presente regulamento 

tem direito a ser indemnizado pela 

eu-LISA. A eu-LISA também é 

responsável por operações ilícitas de 

tratamento de dados pessoais, em 

conformidade com o seu papel de 

subcontratante ou, se for o caso, de 

responsável pelo tratamento dos dados. 

 O Estado-Membro em causa ou a 

eu-LISA são total ou parcialmente 

exonerados da sua responsabilidade, se 

provarem que o facto que deu origem ao 

dano não lhes é imputável. 

 2. Se o incumprimento por um 

Estado-Membro das obrigações que lhe 

incumbem por força do presente 

regulamento causar danos aos 

componentes de interoperabilidade, esse 

Estado-Membro é responsável pelos 

danos, a menos que a eu-LISA ou outro 

Estado-Membro vinculados pelo presente 

regulamento não tenha tomado medidas 

razoáveis para prevenir os danos ou 

minimizar o seu impacto. 

 3. Os pedidos de indemnização a um 

Estado-Membro pelos danos referidos nos 

n.os 1 e 2 são regulados pelo direito 

interno do Estado-Membro requerido. Os 

pedidos de indemnização apresentados ao 

responsável pelo tratamento dos dados ou 

à eu-LISA pelos danos referidos nos n.os 1 

e 2 ficam sujeitos às condições previstas 

nos Tratados. 

Or. en 
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Alteração  148 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do direito à 

informação previsto nos artigos 11.º e 12.º 

do Regulamento (CE) n.º 45/2001 e nos 

artigos 13.º e 14.º do 

Regulamento (UE) 2016/679, as pessoas 

cujos dados são conservados no serviço 

partilhado de correspondências 

biométricas, no repositório comum de 

dados de identificação ou no detetor de 

identidades múltiplas devem ser 

informadas pela autoridade responsável 

pela recolha de dados, no momento da 

recolha dos seus dados, sobre o 

tratamento de dados pessoais para efeitos 

da aplicação do presente regulamento, 

incluindo a identidade e os dados de 

contacto dos respetivos responsáveis pelo 

tratamento de dados, e sobre os 

procedimentos para exercerem os seus 

direitos de acesso, de retificação e de 

apagamento, bem como sobre os dados de 

contacto da Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados e da autoridade 

nacional de controlo do Estado-Membro 

responsável pela recolha dos dados. 

1. A autoridade responsável pela 

recolha de dados das pessoas cujos dados 

são conservados no serviço partilhado de 

correspondências biométricas, no 

repositório comum de dados de 

identificação ou no detetor de identidades 

múltiplas devem facultar-lhes as 

informações exigidas nos termos dos 

artigos 11.º e 12.º do Regulamento (CE) 

n.º 45/2001 e dos artigos 12.º, 13.º e 14.º 

do Regulamento (UE) 2016/679, na forma 

imposta por essas disposições. A 

autoridade deve fornecer as informações 

no momento em que são recolhidos os 

dados das pessoas. 

Or. en 

 

Alteração  149 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de exercer os seus direitos ao 

abrigo dos artigos 13.º, 14.º, 15.º e 16.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e dos 

1. A fim de exercer os seus direitos ao 

abrigo dos artigos 13.º, 14.º, 15.º e 16.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e dos 
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artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º do 

Regulamento (UE) 2016/679, qualquer 

pessoa tem o direito de se dirigir ao 

Estado-Membro responsável pela 

verificação manual das diferentes 

identidades ou de qualquer 

Estado-Membro, que deve examinar e 

responder ao pedido. 

artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 no que 

respeita ao tratamento de dados pessoais 

no CIR, BMS e MID, qualquer pessoa tem 

o direito de se dirigir ao Estado-Membro 

responsável pela verificação manual das 

diferentes identidades ou a qualquer outro 

Estado-Membro, que deve examinar e 

responder ao pedido. 

Or. en 

 

Alteração  150 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Estado-Membro responsável pela 

verificação manual de identidades 

diferentes, tal como referido no artigo 29.º 

ou o Estado-Membro ao qual foi 

apresentado o pedido deve responder a tais 

pedidos no prazo de 45 dias a contar da 

receção do pedido. 

2. O Estado-Membro responsável pela 

verificação manual de identidades 

diferentes, tal como referido no artigo 29.º 

ou o Estado-Membro ao qual foi 

apresentado o pedido deve responder a tais 

pedidos o mais rapidamente possível e, o 

mais tardar, no prazo de 45 dias a contar 

da receção do pedido. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se for apresentado um pedido de 

retificação ou apagamento de dados 

pessoais a um Estado-Membro diferente do 

Estado-Membro responsável, o 

Estado-Membro ao qual foi apresentado o 

pedido deve contactar as autoridades do 

Estado-Membro responsável no prazo de 

sete dias e o Estado-Membro responsável 

3. Se for apresentado um pedido de 

acesso, retificação ou apagamento de 

dados pessoais a um Estado-Membro 

diferente do Estado-Membro responsável, 

o Estado-Membro ao qual foi apresentado 

o pedido deve contactar as autoridades do 

Estado-Membro responsável no prazo de 

sete dias e o Estado-Membro responsável 
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deve verificar a exatidão dos dados e a 

legalidade do tratamento dos dados no 

prazo de 30 dias a contar desse contacto. 

deve verificar a exatidão dos dados e a 

legalidade do tratamento dos dados o mais 

rapidamente possível e, o mais tardar, no 

prazo de 30 dias a contar desse contacto. 

Or. en 

 

Alteração  152 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que, na sequência de um 

exame, se concluir que os dados 

armazenados no detetor de identidades 

múltiplas (MID) são factualmente inexatos 

ou foram registados ilegalmente, o 

Estado-Membro responsável ou, se for 

caso disso, o Estado-Membro ao qual foi 

apresentado o pedido, deve proceder à sua 

retificação ou ao seu apagamento. 

4. Sempre que, na sequência de um 

exame, se concluir que os dados 

armazenados no CIR, BMS e MID são 

factualmente inexatos ou foram registados 

ilegalmente, o Estado-Membro responsável 

ou, se for caso disso, o Estado-Membro ao 

qual foi apresentado o pedido, deve 

proceder imediatamente à sua retificação 

ou ao seu apagamento. 

Or. en 

 

Alteração  153 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que os dados no MID 

forem alterados pelo Estado-Membro 

responsável durante o respetivo período de 

validade, o Estado-Membro responsável 

deve proceder ao tratamento previsto no 

artigo 27.º e, quando aplicável, no 

artigo 29.º, a fim de determinar se os dados 

alterados devem ser ligados. Se o 

tratamento não detetar qualquer resposta 

positiva, o Estado-Membro responsável ou, 

se for caso disso, o Estado-Membro ao 

qual foi apresentado o pedido, deve apagar 

5. Sempre que os dados no CIR, BMS 

ou MID forem alterados pelo Estado-

Membro responsável durante o respetivo 

período de validade, o Estado-Membro 

responsável deve proceder ao tratamento 

previsto no artigo 27.º e, quando aplicável, 

no artigo 29.º, a fim de determinar se os 

dados alterados devem ser ligados. Se o 

tratamento não detetar qualquer resposta 

positiva, o Estado-Membro responsável ou, 

se for caso disso, o Estado-Membro ao 

qual foi apresentado o pedido, deve apagar 
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os dados do processo de confirmação de 

identidade. Sempre que o tratamento 

automatizado comunicar uma ou várias 

respostas positivas, o Estado-Membro 

responsável deve criar ou atualizar a 

ligação em questão em conformidade com 

as disposições aplicáveis do presente 

regulamento. 

os dados do processo de confirmação de 

identidade. Sempre que o tratamento 

automatizado comunicar uma ou várias 

respostas positivas, o Estado-Membro 

responsável deve criar ou atualizar a 

ligação em questão em conformidade com 

as disposições aplicáveis do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  154 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que o Estado-Membro 

responsável ou, se for caso disso, o 

Estado-Membro ao qual foi apresentado o 

pedido não considerar que os dados 

armazenados no MID são factualmente 

inexatos ou foram registados ilegalmente, 

deve adotar uma decisão administrativa, 

explicando por escrito e sem demora à 

pessoa em causa as razões pelas quais não 

está disposto a retificar ou a apagar os 

dados que lhe dizem respeito. 

6. Sempre que o Estado-Membro 

responsável ou, se for caso disso, o 

Estado-Membro ao qual foi apresentado o 

pedido não considerar que os dados 

armazenados no CIR, BMS ou MID são 

factualmente inexatos ou foram registados 

ilegalmente, deve adotar uma decisão 

administrativa, explicando por escrito e 

sem demora à pessoa em causa as razões 

pelas quais não está disposto a retificar ou 

a apagar os dados que lhe dizem respeito. 

Or. en 

 

Alteração  155 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A referida decisão deve informar 

também o interessado sobre a possibilidade 

de impugnar a decisão tomada 

relativamente ao pedido referido no n.º 3 e, 

se for caso disso, sobre a forma de intentar 

uma ação ou apresentar uma reclamação 

7. A referida decisão deve informar 

também o interessado sobre a possibilidade 

de impugnar a decisão tomada 

relativamente ao pedido referido no n.º 3 e 

sobre a forma de intentar uma ação ou 

apresentar uma reclamação junto das 
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junto das autoridades ou tribunais 

competentes, e informar sobre um eventual 

auxílio, inclusivamente por parte das 

autoridades nacionais de controlo 

competentes. 

autoridades ou tribunais competentes, e 

informar sobre um eventual auxílio, 

inclusivamente por parte das autoridades 

nacionais de controlo competentes, em 

conjunto com os respetivos dados de 

contacto. 

Or. en 

 

Alteração  156 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os dados pessoais armazenados ou 

consultados pelos componentes de 

interoperabilidade não devem ser 

transferidos nem disponibilizados a países 

terceiros, organizações internacionais ou 

entidades privadas, com exceção das 

transferências de dados para a Interpol 

para efeitos do tratamento automatizado 

referido no [artigo 18.º, n.º 2, alíneas b) 

e m), do Regulamento ETIAS] ou para 

efeitos do artigo 8.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2016/399. Estas 

transferências de dados pessoais para a 

Interpol devem cumprir as disposições do 

artigo 9.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e do 

capítulo V do 

Regulamento (UE) 2016/679. 

Sem prejuízo do disposto no [artigo 55.º 

do Regulamento ETIAS], no artigo 44.º 

do Regulamento (UE) 2017/2226, no 

artigo 31.º do 

Regulamento (CE) n.º 676/2008 e da 

consulta das bases de dados da Interpol 

através do ESP, em conformidade com o 

artigo 9.º, n.º 5, do presente regulamento, 
os dados pessoais armazenados ou 

consultados pelos componentes de 

interoperabilidade não devem ser 

transferidos nem disponibilizados a países 

terceiros, organizações internacionais ou 

entidades privadas. As transferências de 

dados pessoais para a Interpol devem 

cumprir as disposições do artigo 9.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 e do 

capítulo V do 

Regulamento (UE) 2016/679. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser feita referência às disposições sobre a transferência de dados dos respetivos 

sistemas de TI. Além disso, deve ser feita referência à única disposição nova do presente 

regulamento sobre as transferências, ou seja, a consulta de dados da Interpol através do 

ESP. A base jurídica do tratamento automatizado para fins de apreciação de um pedido de 

autorização de viagem está prevista no Regulamento ETIAS e deve ser eliminada aqui. 
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Alteração  157 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Cada Estado-Membro deve 

assegurar que a autoridade de controlo a 

que se refere o artigo 51.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) 2016/679 controla 

com independência a legalidade do 

tratamento dos dados pessoais pelo 

Estado-Membro em causa, nos termos do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  158 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. Cada Estado-Membro assegura 

que as disposições nacionais legislativas, 

regulamentares e administrativas 

adotadas em virtude da 

Diretiva (UE) 2016/680 sejam igualmente 

aplicáveis ao acesso aos componentes de 

interoperabilidade pelas autoridades 

policiais e pelas autoridades designadas, 

inclusive no que respeita aos direitos das 

pessoas a cujos dados se tem assim 

acesso. 

Or. en 

 

Alteração  159 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º -1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 -1-B. A autoridade de controlo a que se 

refere o artigo 41.º, n.º 1, da 

Diretiva (UE) 2016/680 deve controlar a 

legalidade do acesso aos dados pessoais 

pelas autoridades policiais e pelas 

autoridades designadas dos 

Estados-Membros. O artigo 49.º, n.os 2 

e 2-A, do presente regulamento, 

aplicam-se em conformidade. 

Or. en 

 

Alteração  160 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade ou autoridades de 

controlo designada(s) nos termos do 

artigo 49.º do Regulamento (UE) 2016/679 

deve(m) garantir a realização de uma 

auditoria às operações de tratamento de 

dados pelas autoridades nacionais 

competentes em conformidade com as 

normas internacionais de auditoria 

aplicáveis, pelo menos de quatro em quatro 

anos. 

1. A autoridade ou autoridades de 

controlo a que se refere o artigo 51.º, n.º 1, 

do Regulamento (UE) 2016/679 deve(m) 

garantir a realização de uma auditoria às 

operações de tratamento de dados pelas 

autoridades nacionais competentes em 

conformidade com as normas 

internacionais de auditoria aplicáveis, pelo 

menos de quatro em quatro anos. Os 

resultados da auditoria podem ser tidos 

em consideração nas avaliações efetuadas 

no âmbito do mecanismo estabelecido 

pelo Regulamento (UE) n.º 1053/2013 do 

Conselho1-A. As autoridades de controlo a 

que se refere o artigo 51.º, n.º 1 do 

Regulamento (UE) 2016/679 publicam 

anualmente o número de pedidos de 

retificação, completamento ou 

apagamento, ou limitação do tratamento 

de dados, as medidas subsequentemente 

tomadas e o número de retificações, 

completamentos, apagamentos e 

limitações de tratamento que tiveram 

lugar na sequência dos pedidos pelas 

pessoas em causa. 
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 __________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 1053/2013 do 

Conselho, de 7 de outubro de 2013, que 

cria um mecanismo de avaliação e de 

monitorização para verificar a aplicação 

do acervo de Schengen e que revoga a 

Decisão do Comité Executivo de 

16 de setembro de 1998 relativa à criação 

de uma comissão permanente de 

avaliação e de aplicação de Schengen 

(JO L 295 de 6.11.2013, p. 27.) 

Or. en 

 

Alteração  161 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a autoridade de controlo 

dispõe dos meios necessários para cumprir 

as tarefas que lhe são confiadas no âmbito 

do presente regulamento. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que a autoridade de controlo 

dispõe dos meios necessários para cumprir 

as tarefas que lhe são confiadas no âmbito 

do presente regulamento e tem acesso a 

aconselhamento por parte de pessoas com 

conhecimentos suficientes sobre dados 

biométricos. 

Or. en 

 

Alteração  162 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros comunicam 

todas as informações solicitadas por 

qualquer uma das autoridades de controlo 

referidas no artigo 51.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) 2016/679 e, em 

especial, fornecem-lhe informações 
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relativas às atividades desenvolvidas no 

âmbito das suas responsabilidades 

estabelecidas pelo presente regulamento. 

Os Estados-Membros concedem às 

autoridades de controlo referidas no 

artigo 51.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) 2016/679 o acesso aos 

seus registos e permitem-lhes o acesso, a 

qualquer momento, a todas as suas 

instalações utilizadas para fins de 

interoperabilidade. 

Or. en 

 

Alteração  163 

Proposta de regulamento 

Artigo 50 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados é responsável pela supervisão 

das atividades de tratamento de dados 

pessoais pela eu-LISA, pela Europol e 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira, ao abrigo do 

presente regulamento, bem como pela 

garantia de que tais atividades sejam 

realizadas de acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001, assim 

como com o presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  164 

Proposta de regulamento 

Artigo 50 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A eu-LISA fornece as informações 

solicitadas pela Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados, concede-lhe o 
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acesso a todos os documentos e aos seus 

registos referidos nos artigos 10.º, 16.º, 

24.º e 36.º , e permite-lhe o acesso 

permanente a todas as suas instalações. 

Or. en 

 

Alteração  165 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados deve atuar em estreita 

cooperação com as autoridades nacionais 

de controlo no que respeita a questões 

específicas que exijam o envolvimento 

nacional, em particular se a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados ou 

uma autoridade nacional de controlo 

detetar discrepâncias relevantes entre as 

práticas dos Estados-Membros ou detetar 

transferências potencialmente ilegais 

através dos canais de comunicação dos 

componentes de interoperabilidade, ou no 

contexto das questões levantadas por uma 

ou mais autoridades nacionais de controlo 

sobre a implementação e a interpretação 
do presente regulamento. 

1. As autoridades de controlo e a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, agindo cada uma no âmbito das 

respetivas competências, cooperam 

ativamente no âmbito das respetivas 

responsabilidades e asseguram a 

supervisão coordenada da utilização dos 

componentes de interoperabilidade e a 

aplicação das restantes disposições do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  166 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos referidos no n.º 1, o 

controlo coordenado deve ser assegurado, 

em conformidade com o artigo 62.º do 

Regulamento (UE) XXXX/2018 

2. A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados e as autoridades de 

controlo trocam entre si informações 

pertinentes, ajudam-se mutuamente na 
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[Regulamento n.º 45/2001 revisto]. realização de auditorias e inspeções, 

examinam as eventuais dificuldades de 

interpretação ou de aplicação do presente 

regulamento, analisam os problemas 

relacionados com o exercício do controlo 

independente ou o exercício dos direitos 

pelos titulares de dados, elaboram 

propostas harmonizadas de soluções 

conjuntas para os problemas e promovem 

a sensibilização em matéria de proteção 

de dados, na medida do necessário. 

Or. en 

Justificação 

Além deste número, em nenhum outro sítio da proposta faz a Comissão referência à proposta 

de revisão do Regulamento n.º 45/2001, remetendo antes no resto do regulamento para o 

regulamento em vigor. Como o novo regulamento não foi ainda adotado, afigura-se mais 

adequado manter a disposição como nos sistemas informáticos. 

 

Alteração  167 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Para o efeito referido no n.º 2, as 

autoridades de controlo e a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados 

reúnem-se pelo menos duas vezes por ano 

no âmbito do Comité Europeu para a 

Proteção de Dados criado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679 (o «Comité 

Europeu para a Proteção de Dados»). Os 

custos dessas reuniões ficam a cargo do 

Comité, que também se encarrega da sua 

organização. O regulamento interno é 

adotado na primeira reunião. Os métodos 

de trabalho são definidos conjuntamente, 

em função das necessidades. 

Or. en 
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Alteração  168 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. O Comité Europeu para a 

Proteção de Dados deve enviar um 

relatório de atividades conjunto ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, à 

Comissão, à Europol, à Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira e à 

eu-LISA dois anos após a entrada em 

vigor do presente regulamento e, 

posteriormente, de dois em dois anos. O 

referido relatório deve incluir um capítulo 

sobre cada Estado-Membro, elaborado 

pela respetiva autoridade de controlo. 

Or. en 

 

Alteração  169 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os componentes de 

interoperabilidade devem ser alojados pela 

eu-LISA nas suas instalações técnicas e 

fornecerem as funcionalidades 

estabelecidas no presente regulamento, em 

conformidade com as condições de 

segurança, de disponibilidade, de qualidade 

e de rapidez a que se refere o artigo 53.º, 

n.º 1. 

2. Os componentes de 

interoperabilidade devem ser alojados pela 

eu-LISA nas suas instalações técnicas e 

fornecerem as funcionalidades 

estabelecidas no presente regulamento, em 

conformidade com as condições de 

segurança, de disponibilidade, de qualidade 

e de rapidez a que se refere o artigo 37.º, o 

artigo 37.º-A e o artigo 53.º, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  170 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A eu-LISA é responsável pelo 

desenvolvimento dos componentes de 

interoperabilidade, de quaisquer 

adaptações necessárias para estabelecer a 

interoperabilidade entre os sistemas 

centrais do SES, VIS, [ETIAS], SIS e do 

Eurodac, e [do sistema ECRIS-TCN], e o 

portal europeu de pesquisa, o serviço 

partilhado de correspondências 

biométricas, o repositório comum de 

dados de identificação e o detetor de 

identidades múltiplas. 

A eu-LISA é responsável pela conceção e 

pelo desenvolvimento dos componentes de 

interoperabilidade, de quaisquer 

adaptações necessárias para estabelecer a 

interoperabilidade entre os sistemas 

centrais do SES, VIS, [ETIAS], SIS e do 

Eurodac, e [do ECRIS-TCN], e o ESP, o 

BMS, o CIR, o MID e o CRRS. 

Or. en 

Justificação 

O aditamento é necessário em virtude do artigo 39.º, n.º 2. 

 

Alteração  171 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

O desenvolvimento deve consistir na 

elaboração e implementação das 

especificações técnicas, nos testes e na 

coordenação global do projeto. 

O desenvolvimento deve consistir na 

elaboração e implementação das 

especificações técnicas, nos testes e na 

gestão e coordenação globais do projeto. 

Or. en 

 

Alteração  172 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Após a entrada em funcionamento de cada 

componente de interoperabilidade, a eu-

LISA deve ser responsável pela gestão 

técnica da infraestrutura central e pelas 

Após a entrada em funcionamento de cada 

componente de interoperabilidade, a eu-

LISA deve ser responsável pela gestão 

técnica e de segurança da infraestrutura 
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interfaces uniformes nacionais. Em 

cooperação com os Estados-Membros, 

deve assegurar constantemente a melhor 

tecnologia disponível, sob reserva de uma 

análise custo-benefício. A eu-LISA deve 

ser igualmente responsável pela gestão 

técnica da infraestrutura de comunicação a 

que se referem os artigos 6.º, 12.º, 17.º, 

25.º e 39.º. 

central dos componentes de 

interoperabilidade, incluindo a 

manutenção e a evolução tecnológica. Em 

cooperação com os Estados-Membros, 

deve assegurar constantemente a utilização 

da melhor tecnologia disponível, sob 

reserva de uma análise custo-benefício. A 

eu-LISA deve ser igualmente responsável 

pela gestão técnica e de segurança da 

infraestrutura de comunicação a que se 

referem os artigos 6.º, 12.º, 17.º, 25.º e 39.º. 

Or. en 

 

Alteração  173 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A gestão técnica dos componentes de 

interoperabilidade compreende todas as 

funções necessárias para manter o 

funcionamento dos componentes de 

interoperabilidade, 24 horas por dia e 

7 dias por semana, em conformidade com o 

presente regulamento, em especial o 

trabalho de manutenção e as adaptações 

técnicas indispensáveis para garantir que os 

componentes funcionam a um nível de 

qualidade técnica satisfatório, em especial 

no que respeita ao tempo de resposta para 

efeitos de consulta das infraestruturas 

centrais, em conformidade com as 

especificações técnicas. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  174 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 A gestão da segurança dos componentes 

de interoperabilidade compreende todas 

as funções necessárias para assegurar a 

integridade, confidencialidade e 

disponibilidade de todos os componentes 

de interoperabilidade, em conformidade 

com o presente regulamento, em especial 

as medidas preventivas para evitar 

incidentes de segurança física e 

informática, assim como as medidas 

necessárias para responder a tais 

incidentes e recuperar deles, se não 

puderem ser evitados. 

Or. en 

 

Alteração  175 

Proposta de regulamento 

Artigo 54-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 54.º-A 

 Responsabilidades da Europol 

 1.  A Europol deve assegurar o 

tratamento das consultas efetuadas pelo 

ESP e o BMS aos dados da Europol e 

adaptar em conformidade a sua interface 

de consulta dos sistemas da Europol 

(«Querying Europol Systems» - QUEST) 

para dados com o nível básico de proteção 

(BPL). 

 2.  A Europol deve ser responsável 

pela gestão e pelas disposições relativas à 

utilização e ao acesso por parte do pessoal 

devidamente autorizado ao ESP e ao CIR, 

em conformidade com o presente 

regulamento, assim como pela criação e 

atualização periódica de uma lista dos 

membros do pessoal e dos respetivos 

perfis. 
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 3.  Todo o tratamento de dados pela 

Europol em virtude do presente 

regulamento está sujeito às disposições do 

Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Alteração  176 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-A – parágrafo 1  

Regulamento (UE) n.º 2016/399 

Artigo 8 – n.º 4-A – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O guarda de fronteira de segunda linha 

deve proceder à consulta do detetor de 

identidades múltiplas conjuntamente com o 

repositório comum de dados de 

identificação referido no [artigo 4.º, n.º 35 

do Regulamento 2018/XX relativo à 

interoperabilidade] ou do Sistema de 

Informação Schengen ou ambos para 

avaliar as diferenças nas identidades 

ligadas e deve efetuar qualquer verificação 

adicional necessária para tomar uma 

decisão sobre o estatuto e a cor da ligação 

bem como tomar uma decisão sobre a 

entrada ou recusa de entrada da pessoa em 

questão. 

O guarda de fronteira deve proceder à 

consulta do detetor de identidades 

múltiplas conjuntamente com o repositório 

comum de dados de identificação referido 

no [artigo 4.º, n.º 35 do 

Regulamento 2018/XX relativo à 

interoperabilidade] ou do Sistema de 

Informação Schengen ou ambos para 

avaliar as diferenças nas identidades 

ligadas e deve efetuar qualquer verificação 

adicional necessária para tomar uma 

decisão sobre o estatuto e a cor da ligação 

bem como tomar uma decisão sobre a 

entrada ou recusa de entrada da pessoa em 

questão. 

Or. en 

 

Alteração  177 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-B – parágrafo 1 – ponto 14 

Regulamento (UE) n.º 2017/2226 

Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O acesso ao SES enquanto ferramenta para 

identificar um suspeito desconhecido, um 

O acesso ao SES enquanto ferramenta para 

identificar um suspeito desconhecido, um 
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autor desconhecido ou uma vítima 

presumível desconhecida de uma infração 

terrorista ou outra infração penal grave só é 

autorizado quando for lançada uma 

consulta ao CIR nos termos do [artigo 22.º 

do Regulamento 2018/XX relativo à 

interoperabilidade] e se estiverem reunidas 

todas as condições referidas no n.º 1 e no 

n.º 1-A. 

autor desconhecido ou uma vítima 

presumível desconhecida de uma infração 

terrorista ou outra infração penal grave só é 

autorizado quando for lançada uma 

consulta ao CIR nos termos do [artigo 22.º 

do Regulamento 2018/XX relativo à 

interoperabilidade] e se estiverem reunidas 

todas as condições referidas no n.º 1 e no 

n.º 1-A do presente artigo. 

Or. en 

 

Alteração  178 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-D – parágrafo 1 – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 

número: 

1) Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 

número: 

Or. en 

Justificação 

O artigo 2.º enumera os objetivos do VIS, ao passo que o artigo 1.º diz respeito ao objeto e ao 

âmbito de aplicação. 

 

Alteração  179 

Proposta de regulamento 

Artigo 55-D – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 767/2008 

Artigo 2 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Através do armazenamento dos 

dados relativos à identidade, dos dados dos 

documentos de viagem e dos dados 

biométricos no repositório comum de 

dados de identificação (CIR) estabelecido 

pelo [artigo 17.º do Regulamento 2018/XX 

relativo à interoperabilidade], o VIS 

contribui para facilitar e apoiar a 

2. Através do armazenamento dos 

dados relativos à identidade, dos dados dos 

documentos de viagem e dos dados 

biométricos no repositório comum de 

dados de identificação (CIR) estabelecido 

pelo [artigo 17.º do Regulamento 2018/XX 

relativo à interoperabilidade], o VIS 

contribui para facilitar e apoiar a 
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identificação correta das pessoas registadas 

no VIS nas condições e para os objetivos 

fundamentais estabelecidos no n.º 1 do 

presente artigo. 

identificação correta das pessoas registadas 

no VIS nas condições e unicamente com o 

propósito de identificação referidos no 
artigo 20.º do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  180 

Proposta de regulamento 

Artigo 56 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Nacionalidade, sexo e ano de 

nascimento da pessoa; 

(b) Nacionalidade, sexo e ano de 

nascimento da pessoa; O uso destes dados 

não deve permitir a identificação da 

pessoa. 

Or. en 

 

Alteração  181 

Proposta de regulamento 

Artigo 56 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Nacionalidade, sexo e ano de 

nascimento da pessoa; 

(a) Nacionalidade, sexo e ano de 

nascimento da pessoa; O uso destes dados 

não deve permitir a identificação da 

pessoa. 

Or. en 

 

Alteração  182 

Proposta de regulamento 

Artigo 56 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) O número de ligações entre os 
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diversos sistemas de informação da 

União; 

Or. en 

 

Alteração  183 

Proposta de regulamento 

Artigo 56 – n.º 3 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) O período de tempo durante o qual 

uma ligação amarela permaneceu no 

sistema; 

Or. en 

 

Alteração  184 

Proposta de regulamento 

Artigo 56 – n.º 3 – alínea d-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-C) O período de tempo durante o qual 

uma ligação vermelha permaneceu no 

sistema. 

Or. en 

 

Alteração  185 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Por um período de um ano a contar 

da notificação pela eu-LISA da conclusão 

do teste referido no artigo 62.º, n.º 1, 

alínea b) relativo ao detetor de identidades 

múltiplas (MID) e antes do início do 

1. Por um período de um ano a contar 

da notificação pela eu-LISA da conclusão 

do teste referido no artigo 62.º, n.º 1, 

alínea b) relativo ao MID e antes do início 

do funcionamento do MID, a unidade 
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funcionamento do MID, a unidade central 

do ETIAS referida no [artigo 33.º, 

alínea a), do 

Regulamento (UE) 2016/1624] é 

responsável por efetuar uma deteção de 

identidades múltiplas entre os dados 

armazenados no VIS, no Eurodac e no SIS. 

As deteções de identidades múltiplas 

devem ser efetuadas utilizando apenas os 

dados biométricos em conformidade com o 

artigo 27.º, n.º 2, do presente regulamento. 

central do ETIAS referida no [artigo 33.º, 

alínea a), do 

Regulamento (UE) 2016/1624] é 

responsável por efetuar uma deteção de 

identidades múltiplas entre os dados 

armazenados no VIS, no Eurodac, no SES 

e no SIS. As deteções de identidades 

múltiplas devem ser efetuadas utilizando 

apenas os dados biométricos em 

conformidade com o artigo 27.º, n.º 2, do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  186 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A notificação nos termos do 

artigo 61.º, n.º 3, só é efetuada uma vez 

que todas as ligações amarelas tenham 

sido verificadas e alteradas para uma 

ligação verde ou vermelha. 

Or. en 

 

Alteração  187 

Proposta de regulamento 

Artigo 59 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A eu-LISA deve apoiar, se for caso 

disso, a unidade central ETIAS na 

realização da deteção de identidades 

múltiplas referida no presente artigo. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

A eu-LISA não tem acesso aos dados, pelo que não pode contribuir para a deteção de 

identidades múltiplas. 

 

Alteração  188 

Proposta de regulamento 

Artigo 62 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A eu-LISA tiver declarado a 

conclusão com êxito de um teste global do 

componente de interoperabilidade, que 

deve ser efetuado pela eu-LISA em 

cooperação com os Estados-Membros; 

(b) A eu-LISA tiver declarado a 

conclusão com êxito de um teste global do 

componente de interoperabilidade, que 

deve ser efetuado pela eu-LISA em 

cooperação com os Estados-Membros, a 

unidade central do ETIAS e a Europol; 

Or. en 

 

Alteração  189 

Proposta de regulamento 

Artigo 67 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão, em estreita cooperação com 

os Estados-Membros, com a eu-LISA e 

com outros organismos competentes, deve 

disponibilizar um manual prático para a 

execução e a gestão dos componentes de 

interoperabilidade. O manual prático deve 

fornecer orientações técnicas e 

operacionais, recomendações e boas 

práticas. A Comissão deve adotar o manual 

prático sob a forma de recomendação. 

A Comissão, em estreita cooperação com 

os Estados-Membros, com a eu-LISA e 

com outros organismos competentes, deve 

atualizar com as informações necessárias 

os manuais práticos disponíveis para o 

SES, o VIS, [o ETIAS], o Eurodac, o SIS 

e [o ECRIS-TCN] e disponibilizar um 

manual prático para a execução e a gestão 

dos componentes de interoperabilidade. Os 

manuais devem fornecer orientações 

técnicas e operacionais, recomendações e 

boas práticas. A Comissão deve adotar as 

atualizações em conformidade com as 

regras e a forma previstas nos respetivos 

instrumentos jurídicos. O manual sobre os 

componentes de interoperabilidade deve 

ser adotado sob a forma de recomendação. 
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Or. en 

 

Alteração  190 

Proposta de regulamento 

Artigo 68 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quatro anos após o início do 

funcionamento de cada componente de 

interoperabilidade e posteriormente de 

quatro em quatro anos, a eu-LISA deve 

apresentar ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e à Comissão um relatório sobre 

o funcionamento técnico dos componentes 

de interoperabilidade, incluindo sobre a sua 

segurança. 

4. Três anos após o início do 

funcionamento de cada componente de 

interoperabilidade e posteriormente de três 

em três anos, a eu-LISA deve apresentar ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão um relatório sobre o 

funcionamento técnico dos componentes 

de interoperabilidade, incluindo sobre a sua 

segurança. 

Or. en 

 

Alteração  191 

Proposta de regulamento 

Artigo 68 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Avaliação da utilização do CIR 

pelos Estados-Membros para fins de 

identificação; 

Or. en 

 

Alteração  192 

Proposta de regulamento 

Artigo 68 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) Avaliação das consultas do CIR 

para efeitos de aplicação da lei; 
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Or. en 

 

Alteração  193 

Proposta de regulamento 

Artigo 68 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Avaliação da consulta das bases de 

dados da Interpol através do ESP, 

incluindo informações sobre o número de 

respostas positivas a consultas das bases 

de dados da Interpol e sobre quaisquer 

problemas encontrados. 

Or. en 

Justificação 

Existem relatórios sobre o uso indevido por certos países terceiros de alertas Interpol por 

motivos políticos. Por isso, é importante monitorizar a utilização das bases de dados da 

Interpol pelos sistemas da UE. A presente alteração vem na sequência de uma alteração 

semelhante acordada no Regulamento ETIAS. 

 

Alteração  194 

Proposta de regulamento 

Artigo 68 – n.º 8 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão transmite esses relatórios ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, à 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados e à Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Introdução e conteúdo da proposta 
 

A Comissão apresentou a proposta que estabelece um quadro para a interoperabilidade entre os 

sistemas de informação da UE (fronteiras e vistos) (COM(2017) 793) e uma proposta que 

estabelece um quadro para a interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE 

(cooperação policial e judiciária, asilo e migração) (COM(2017) 794), acompanhadas de uma 

ficha financeira legislativa e baseadas numa avaliação de impacto, em 12 de dezembro de 2017. 

A proposta dá seguimento, inter alia, à Comunicação da Comissão, de 6 de abril de 2016, 

intitulada «Sistemas de informação mais sólidos e mais inteligentes para controlar as fronteiras 

e garantir a segurança» (COM(2016) 205), na qual a Comissão sublinha a necessidade de a UE 

reforçar e melhorar os seus sistemas informáticos, a arquitetura de dados e o intercâmbio de 

informações em matéria de gestão de fronteiras, aplicação da lei e luta contra o terrorismo, 

assim como ao relatório final do grupo de peritos de alto nível, de 11 de maio de 2017, sobre 

os sistemas de informação e interoperabilidade, no qual se conclui que é necessário e viável do 

ponto de vista técnico trabalhar com vista a soluções práticas para a interoperabilidade e que 

estas soluções podem, em princípio, gerar ganhos operacionais e ser executadas em 

conformidade com os requisitos em matéria de proteção de dados. 

 

A proposta estabeleceu quatro componentes de interoperabilidade: o portal europeu de pesquisa 

(ESP), o serviço partilhado de correspondências biométricas (BMS), o repositório comum de 

dados de identificação (CIR), e o detetor de identidades múltiplas (MID) e estabelece 

disposições relativas aos objetivos dos componentes de interoperabilidade, à sua arquitetura 

técnica, às regras sobre a utilização dos componentes, ao armazenamento de registos, à 

qualidade dos dados, às regras sobre proteção de dados, à supervisão e às responsabilidades das 

diferentes agências e dos Estados-Membros. Contém também alterações a uma série de outros 

instrumentos legislativos. 

 

Procedimento 

 

A fim de avaliar a proposta da Comissão e preparar o presente projeto de relatório, os relatores 

solicitaram a contribuição de uma vasta gama de fontes. Toda a proposta foi 

pormenorizadamente discutida a nível dos relatores-sombra durante uma série de reuniões com 

os serviços da Comissão. Além disso, várias partes interessadas e peritos foram convidados a 

participar nas reuniões com os relatores-sombra: as agências europeias afetadas ou interessadas 

nas propostas (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) e a Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados. Para complementar estas reuniões, foi apresentado um pedido de parecer da Agência 

dos Direitos Fundamentais e organizada uma visita às instalações técnicas da eu-LISA, em 

Estrasburgo. 

 

Posição dos relatores 

 

Os relatores acolhem favoravelmente as propostas da Comissão relativas à criação de um 

quadro para a interoperabilidade entre os sistemas de informação da UE. Os cidadãos da UE 

esperam da União Europeia a instauração de um sistema eficaz de gestão do sistema de asilo e 

migração, bem como de gestão adequada das fronteiras externas e de resposta às persistentes 

ameaças à segurança interna. A crise dos refugiados, bem como a série de atentados terroristas 

perpetrados ao longo dos últimos anos, tem evidenciado a urgência de reforçar a partilha de 
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informações relevantes. A resolução destas questões é importante para preservar a confiança 

dos cidadãos no sistema de migração e asilo da União, nas medidas de segurança da União e 

nas capacidades da União para gerir as fronteiras externas.  

 

Os relatores partilham do ponto de vista da Comissão segundo o qual as oportunidades 

oferecidas pela interoperabilidade como uma medida para reforçar a segurança e a proteção das 

fronteiras externas devem ser equilibradas com a obrigação de garantir que as interferências 

nos direitos fundamentais que possam resultar do novo ambiente de interoperabilidade sejam 

limitadas ao estritamente necessário para cumprir efetivamente os objetivos de interesse geral 

prosseguidos, na observância do princípio da proporcionalidade. Este equilíbrio é 

cuidadosamente refletido nas alterações propostas. Os relatores consideram ainda que os 

componentes de interoperabilidade proporcionam uma oportunidade para aumentar a proteção 

dos direitos fundamentais, nomeadamente assegurando a identificação correta das pessoas de 

boa-fé e combatendo a fraude de identidade. 

 

O estabelecimento da interoperabilidade melhora a gestão das fronteiras externas através do 

estabelecimento de um acesso rápido, simples e eficaz aos sistemas de informação da UE. Por 

conseguinte, temos de ter cuidado para não aumentar o número de tarefas que os guardas de 

fronteira são solicitados a realizar. Os relatores apresentaram várias propostas para atingir este 

objetivo. Em primeiro lugar, não deverá haver uma obrigação estrita de os guardas de fronteira 

lidarem com uma «bandeira amarela» nos controlos de segunda linha. Deve caber aos guardas 

de fronteira tomar essa decisão, uma vez que são treinados para detetar a fraude de identidade. 

Em segundo lugar, o Portal Europeu de Pesquisa (ESP) deve dar imediatamente resposta aos 

guardas de fronteira quando os sistemas subjacentes dão resposta, não devendo esperar para 

recolher todas as respostas dos sistemas subjacentes antes de as apresentar aos guardas de 

fronteira. Em terceiro lugar, deve ser dada especial importância à correta formação dos guardas 

de fronteira no âmbito da utilização do sistema de verificação manual que será introduzido pela 

presente proposta.  

 

Os relatores introduziram um artigo distinto para realçar a necessidade de todos os componentes 

de interoperabilidade permitirem um acesso rápido, contínuo, eficiente e controlado com 

recurso à melhor tecnologia disponível, de modo a obter tempos de resposta adaptados às 

necessidades operacionais. Muitas das operações diárias dos guardas de fronteira, dos agentes 

da polícia, dos funcionários dos serviços de imigração ou dos funcionários consulares irá 

depender do bom funcionamento dos componentes de interoperabilidade. É, por conseguinte, 

essencial garantir o bom funcionamento dos componentes, mas os relatores consideram que é 

igualmente importante criar um sistema de salvaguarda especialmente para o repositório 

comum de dados de identificação (CIR) e o ESP. O bom funcionamento de todos os 

componentes, bem como dos sistemas subjacentes, dependerá destes dois componentes, pelo 

que deve ser prevista uma estrutura de salvaguarda. 

 

Os relatores gostariam de chamar a atenção para o facto de que os componentes de 

interoperabilidade não alterarão os sistemas subjacentes, as regras e os procedimentos neles 

definidos. Os componentes de interoperabilidade deverão facilitar o acesso, mas os direitos de 

acesso não serão alterados pela presente proposta. Várias alterações foram introduzidas para 

esclarecer este facto. As únicas alterações em relação aos direitos de acesso ocorrem no 

respeitante ao acesso para fins de aplicação da lei, sendo o procedimento em cascata substituído 

por um mecanismo de existência/inexistência de um acerto. Isto não só otimiza o acesso aos 

sistemas subjacentes, mas assegura igualmente que apenas sejam consultadas as bases de dados 
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que contenham informações pertinentes. Os relatores alteraram o procedimento na proposta, a 

fim de assegurar que apenas os agentes responsáveis pela aplicação da lei autorizados a ter 

pleno acesso aos sistemas de dados possam consultar os sistemas através do procedimento de 

existência/inexistência de um acerto.  

 

Além disso, a proposta permite que as autoridades policiais dos Estados-Membros, se 

habilitadas pela legislação nacional, utilizem o CIR para identificar uma pessoa durante um 

controlo de identidade. De acordo com os relatores, o procedimento de identificação deve 

refletir a prática corrente nos Estados-Membros. Por conseguinte, foram efetuadas alterações a 

fim de começar por identificar a pessoa, segundo as regras e os procedimentos previstos no 

direito nacional, através de documentos de identidade ou de viagem, antes de autorizar que o 

CIR seja consultado mediante a utilização dos dados biométricos da pessoa. O CIR apenas pode 

ser consultado para identificar uma pessoa quando esta esteja fisicamente presente.  

 

A fim de reforçar a capacidade da Comissão Europeia, do Conselho e do Parlamento Europeu 

para acompanhar e avaliar o funcionamento da presente proposta, foram efetuadas alterações 

ulteriores a este artigo, em especial, no que diz respeito à utilização do CIR para efeitos de 

identificação, de aplicação da lei e da utilização da base de dados da Interpol através do ESP. 

 


