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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção ficam 
subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão-quadro do Conselho relativa à organização e ao conteúdo 
dos intercâmbios de informações extraídas do registo criminal entre os Estados-
Membros
(COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Processo de co-decisão)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2005)0690)1,

– Tendo em conta o artigo 31.º e o n.º 2, alínea b), do artigo 34.º do Tratado UE,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 39.º do Tratado UE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0052/2006),

– Tendo em conta os artigos 51.º e 93.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 1, alínea a)

a) Definir as modalidades segundo as quais 
um Estado-Membro em que seja 
pronunciada uma condenação contra um 
nacional de outro Estado-Membro 

a) Definir as modalidades segundo as quais 
um Estado-Membro em que seja 
pronunciada uma condenação contra um 
nacional de outro Estado-Membro 

                                               
1 Ainda não publicada no JO.
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(seguidamente designado «Estado-Membro 
de condenação») a transmite ao Estado-
Membro de nacionalidade da pessoa 
condenada (seguidamente designado 
«Estado-Membro de nacionalidade»);

(seguidamente designado «Estado-Membro 
de condenação») transmite a informação 
sobre essa condenação ao Estado-Membro 
de nacionalidade da pessoa condenada 
(seguidamente designado «Estado-Membro 
de nacionalidade»);

Justificação

Na versão inglesa inicial escreve-se que um Estado-Membro “may transmit” (pode 
transmitir) a informação. Não se trata, porém, de uma possibilidade, mas de uma obrigação.

Alteração 2
Artigo 2, alínea a)

a) «Condenação»: qualquer decisão 
definitiva de um tribunal penal ou de uma 
autoridade administrativa que seja 
susceptível de recurso para um órgão 
jurisdicional competente, nomeadamente 
em matéria penal, que declare a 
culpabilidade de uma pessoa por uma 
infracção penal ou um acto punível nos 
termos do direito nacional por configurar 
uma violação da lei;

a) «Condenação»: qualquer decisão 
definitiva de um tribunal penal que declare 
a culpabilidade de uma pessoa por uma 
infracção penal ou um acto punível nos 
termos do direito nacional;

Justificação

(A primeira parte da alteração não se aplica à versão portuguesa).

A definição de “condenação” deve ser de âmbito geral e incluir condenações por crimes 
menos graves, pequenos delitos de natureza penal e infracções nos termos do direito 
nacional. Em alguns Estados-Membros, a reincidência em pequenos delitos ou infracções é 
equivalente a um crime grave.

Alteração 3
Artigo 3, n.º 1

1. Para efeitos da presente decisão-quadro, 
cada Estado-Membro designa uma 
autoridade central. Todavia, para a 
comunicação de informações ao abrigo do 
artigo 4.º e para as respostas aos pedidos 
referidos nos artigos 6.º e 7.º, os Estados-
Membros podem designar uma ou mais 
autoridades centrais.

1. Para efeitos da presente decisão-quadro, 
cada Estado-Membro designa uma 
autoridade central. Todavia, para a 
comunicação de informações ao abrigo do 
artigo 4.º e para as respostas aos pedidos de 
informação ao abrigo do artigo 7.º, os 
Estados-Membros podem designar uma ou 
mais autoridades centrais.
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Justificação

O artigo 7.º da proposta especifica de que forma os pedidos de informação devem ser 
respondidos.

Alteração 4
Artigo 4, n.º 1

1. Cada Estado-Membro toma as medidas 
necessárias para que qualquer decisão de 
condenação pronunciada no seu território 
seja acompanhada, aquando da respectiva 
transmissão ao registo criminal nacional, 
da menção da nacionalidade da pessoa 
condenada, caso se trate de um nacional de 
um Estado-Membro.

1. Cada Estado-Membro toma as medidas 
necessárias para que qualquer decisão de 
condenação pronunciada no seu território, 
após inscrição no registo criminal, seja 
acompanhada, aquando da respectiva 
transmissão ao registo criminal nacional, 
da menção da nacionalidade ou 
nacionalidades da pessoa condenada, caso 
se trate de um nacional de um Estado-
Membro.

Justificação

O artigo sem alteração refere a obrigação de transmissão de dados sobre as condenações, 
mas não menciona a obrigação prévia de os inscrever nos registos criminais dos 
Estados-Membros onde a decisão de condenação é pronunciada. Deve ter igualmente em 
conta que a pessoa condenada pode ter mais do que uma nacionalidade.

Alteração 5
Artigo 4, n.º 2, parágrafo 2

Sempre que o interessado for nacional de 
vários Estados-Membros, as informações 
são transmitidas a cada um desses Estados-
Membros, incluindo quando a pessoa 
condenada for nacional do Estado-Membro 
em cujo território foi condenada.

Sempre que haja conhecimento de que o 
interessado é nacional de vários Estados-
Membros, as informações são transmitidas 
a cada um desses Estados-Membros, 
incluindo quando a pessoa condenada for 
nacional do Estado-Membro em cujo 
território foi condenada.

Justificação

Em alguns casos, pode não haver conhecimento de que a pessoa condenada tem dupla 
nacionalidade.

Alteração 6
Artigo 4, n.º 3
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3. A transmissão das informações 
relativas às decisões de condenação 
comporta igualmente a menção do 
período de conservação da inscrição da 
condenação no registo do Estado-Membro 
de condenação, tal como resulta da 
aplicação da legislação nacional do 
Estado-Membro de condenação no 
momento da transmissão da condenação 
ao Estado-Membro de nacionalidade.

Suprimido

Justificação

Seria impossível cumprir esta obrigação no caso de Estados-Membros cuja legislação 
nacional imponha determinados critérios, para além de a pena de prisão ter sido cumprida, 
para que uma condenação seja considerada extinta (por exemplo, ter sido paga a multa 
incluída na sentença).                                                                            

Alteração 7
Artigo 4, n.º 3

4. As medidas tomadas posteriormente em 
aplicação da legislação nacional do 
Estado-Membro de condenação que 
impliquem uma alteração ou uma 
supressão das informações contidas no 
registo criminal, incluindo as alterações 
que afectem o período de conservação das 
informações, são imediatamente 
transmitidas pela autoridade central do 
Estado-Membro de condenação à 
autoridade central do Estado-Membro de 
nacionalidade.

4. As alterações ou supressões posteriores
das informações contidas no registo 
criminal são imediatamente transmitidas
pela autoridade central do Estado-Membro
de condenação à autoridade central do 
Estado-Membro de nacionalidade.

Justificação

A actualização ou alteração do registo criminal do Estado-Membro de condenação tem de 
ser imediatamente transmitida ao Estado-Membro de nacionalidade, para assegurar que os 
dados do registo criminal deste último se mantêm actualizados.

Alteração 8
Artigo 5, n.º 1

1. A autoridade central do Estado-Membro 
de nacionalidade conserva na íntegra as 

A autoridade central do Estado-Membro de 
nacionalidade conserva as informações 
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informações transmitidas por força do 
artigo 4.º, de modo a estar em condições de 
as retransmitir, em conformidade com o 
artigo 7.º.

transmitidas por força do n.º 2 e do n.º 4 do 
artigo 4.º, e do artigo 11.º, de modo a estar 
em condições de as retransmitir, em 
conformidade com o artigo 7.º.

Justificação

“Na íntegra” pode dar lugar a mais do que uma interpretação. Em consequência, parece 
preferível referir o artigo 11.º relativamente ao conteúdo das informações. A alteração visa 
igualmente prevenir distorções das informações que possam ocorrer na conversão das 
categorias de dados do Estado-Membro de condenação para as do Estado-Membro de 
nacionalidade.

Alteração 9
Artigo 5, n.º 3

3. O Estado-Membro de nacionalidade só 
pode utilizar as informações actualizadas 
em conformidade com o n.º 2. A obrigação 
prevista no n.º 2 não pode, em caso 
algum, dar origem a que a pessoa em 
causa seja tratada, no âmbito de um 
processo nacional, de forma mais 
desfavorável do que se tivesse sido objecto 
de uma condenação pronunciada por um 
tribunal nacional.

3. O Estado-Membro de nacionalidade só 
pode utilizar as informações actualizadas 
em conformidade com o n.º 2.

Justificação

A regra proposta na frase suprimida não tem qualquer relação com o conteúdo da proposta.

Alteração 10
Artigo 6, n.º 1

1. Sempre que sejam solicitadas 
informações que figurem no registo 
criminal de um Estado-Membro, a 
autoridade central pode, em conformidade 
com o direito nacional, enviar à autoridade 
central de outro Estado-Membro um 
pedido de extractos do registo criminal e de 
informações relativas ao mesmo.

1. Sempre que, no contexto de um 
procedimento penal contra alguém ou por 
qualquer outra razão que não no âmbito 
de um procedimento penal, sejam 
solicitadas informações que figurem no 
registo criminal de um Estado-Membro, a 
autoridade central pode, em conformidade 
com o direito nacional, enviar à autoridade 
central de outro Estado-Membro um 
pedido de extractos do registo criminal e de 
informações relativas ao mesmo.
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Justificação

É necessário incluir as situações previstas no artigo 7.º da proposta.

Alteração 11
Artigo 6, n.º 1 bis (novo)

  1 bis . Sempre que sejam pedidas 
informações contidas nos registos 
criminais do Estado-Membro de 
nacionalidade para outro fim que não um 
procedimento penal, o Estado-Membro
que faz o pedido especificará as razões 
por que o faz.

Justificação

Esta alteração está em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da proposta e corresponde à 
necessidade de definir os casos específicos em que as informações podem ser transmitidas 
nos termos da lei do Estado-Membro de condenação ou do Estado-Membro de nacionalidade,
segundo as circunstâncias, a fim de serem utilizadas fora do âmbito de um procedimento 
penal.

Alteração 12
Artigo 6, n.º 2

2. Sempre que uma pessoa solicite 
informações sobre o próprio registo 
criminal, a autoridade central do Estado-
Membro em que esse pedido for feito pode, 
em conformidade com o direito nacional, 
enviar à autoridade central de outro 
Estado-Membro um pedido de extractos do 
registo criminal e de informações relativas 
ao mesmo, se o interessado for ou tiver 
sido residente ou nacional do Estado-
Membro requerente ou do Estado-Membro 
requerido.

2. Sempre que uma pessoa solicite 
informações sobre o próprio registo 
criminal, a autoridade central do Estado-
Membro em que esse pedido for feito deve, 
em conformidade com o direito nacional, 
enviar à autoridade central de outro 
Estado-Membro um pedido de extractos do 
registo criminal e de informações relativas 
ao mesmo, se o interessado for ou tiver 
sido residente ou nacional do Estado-
Membro requerente ou do Estado-Membro 
requerido.

Justificação

Nos casos em que a pessoa condenada é ou foi residente ou nacional de um Estado-Membro e 
em que esta circunstância seja confirmada, o pedido de informações deste Estado-Membro
não pode depender da opção do Estado-Membro em que o pedido for feito.
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Alteração 13
Artigo 7, n.º 1, alínea a)

a) Condenações nacionais; a) Condenações nacionais inscritas no 
registo criminal;

Justificação

O objectivo é clarificar que apenas as condenações inscritas no registo criminal – isto é, não 
consideradas extintas após o cumprimento da pena – produzam efeitos legais. Esta alteração 
deve ser considerada em conjunto com a alteração seguinte, sendo o seu objectivo não criar 
um regime demasiadamente complexo, que possa colocar obstáculos ao intercâmbio de 
informação.

Alteração 14
Artigo 7, n.º 1, alínea b)

b) Condenações pronunciadas por outros 
Estados-Membros, que lhe tenham sido 
transmitidas posteriormente à aplicação 
da presente decisão-quadro, em aplicação 
do artigo 4.º, tal como conservadas em 
conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 
5.º;

Suprimido

Justificação

A aplicação de uma regra desta natureza tornaria os procedimentos extremamente 
complicados, porque seriam necessários parâmetros para distinguir entre condenações 
registadas antes de a proposta entrar em vigor e as condenações subsequentes que tenham 
sido actualizadas em conformidade com estas disposições. 

Alteração 15
Artigo 7, n.º 1, alínea c)

c) Condenações pronunciadas por outros 
Estados-Membros e que lhe tenham sido 
transmitidas antes da aplicação da 
presente decisão-quadro;

Suprimido

Justificação

A aplicação de uma regra desta natureza tornaria os procedimentos extremamente 
complicados, porque seriam necessários parâmetros para distinguir entre condenações 
registadas antes de a proposta entrar em vigor e as condenações subsequentes que tenham 
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sido actualizadas em conformidade com estas disposições. 

Alteração 16
Artigo 7, n.º 1, alínea d)

d) Condenações pronunciadas por países 
terceiros que lhe tenham sido transmitidas.

d) Condenações pronunciadas por países 
terceiros que lhe tenham sido transmitidas 
e inscritas no seu registo criminal.

Justificação

O objectivo é assegurar que apenas as condenações inscritas no registo – isto é, não 
consideradas extintas após o cumprimento da pena – produzam efeitos legais.

Alteração 17
Artigo 7, n.º 2, parágrafo 1

2. Sempre que, para fins diferentes de um 
processo penal, seja enviado um pedido de 
informações extraídas do registo criminal à 
autoridade central do Estado-Membro de 
nacionalidade nas condições previstas no 
artigo 6.º, esta responde em conformidade 
com o direito nacional no que se refere às 
condenações nacionais e às condenações 
pronunciadas por países terceiros que lhe 
tenham sido transmitidas. 

2. Sempre que, para fins diferentes de um 
processo penal, seja enviado um pedido de 
informações extraídas do registo criminal à 
autoridade central do Estado-Membro de 
nacionalidade nas condições previstas no 
artigo 6.º, esta responde, no caso de haver 
condenações nacionais e condenações 
pronunciadas por países terceiros que lhe 
tenham sido transmitidas inscritas no seu 
registo criminal, em conformidade com o 
direito nacional.

Justificação

O objectivo é assegurar que apenas as condenações inscritas no registo – isto é, não 
consideradas extintas após o cumprimento da pena – produzam efeitos legais e determinar 
que informação pode ser transmitida.

Alteração 18
Artigo 7, n.º 2, parágrafo 2

A autoridade central do Estado-Membro 
de nacionalidade verifica imediatamente 
junto da autoridade central do Estado-
Membro de condenação se e em que 
medida as informações relativas a 
condenações pronunciadas por este e que 

No caso de informações transmitidas pelo 
Estado-Membro de condenação, a 
autoridade central do Estado-Membro de 
nacionalidade deve transmitir as 
informações recebidas. Quando transmitir 
as informações nos termos do artigo 4.º, a 



PR\659126PT.doc 13/22 PE 386.552v01-00

PT

lhe foram transmitidas podem ser 
transmitidas à autoridade central do 
Estado-Membro requerente.

autoridade central do Estado-Membro de 
condenação pode informar a autoridade 
central do Estado-Membro de 
nacionalidade de que as informações 
relativas a condenações pronunciadas no 
primeiro e transmitidas ao último só 
podem ser transmitidas à autoridade 
central de outro Estado-Membro que as 
solicite com o consentimento do 
Estado-Membro de condenação. 

Justificação

A transmissão de informações a um Estado-Membro que as peça e que não seja o 
Estado-Membro de nacionalidade nem aquele em que foi pronunciada a sentença deverá ser, 
regra geral, permitida, excepto se houver instruções em contrário por razões específicas. Um 
sistema de consulta como o proposto no texto inicial do presente número tornaria mais lento 
o intercâmbio de informação.

Alteração 19
Artigo 7, n.º 2, parágrafo 3

A autoridade central do Estado-Membro 
de condenação responde à autoridade 
central do Estado-Membro de 
nacionalidade num prazo que permita a 
este último respeitar os prazos de resposta 
previstos no artigo 8.º.

Sempre que seja necessário o 
consentimento do Estado-Membro de 
condenação, a autoridade central deste
responde à autoridade central do Estado-
Membro de nacionalidade num prazo que 
permita a este último respeitar os prazos de 
resposta previstos no artigo 8.º.

Justificação

Em coerência com a alteração 18.

Alteração 20
Artigo 7, n.º 3

3. Sempre que um pedido de informações 
extraídas do registo criminal seja enviado 
por um país terceiro ao Estado-Membro 
de nacionalidade, por força do artigo 13.º
da Convenção Europeia de Auxílio 
Judiciário Mútuo em Matéria Penal de 
1959, o Estado-Membro de nacionalidade 
responde em conformidade com o direito 

Suprimido
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nacional no que diz respeito às 
condenações nacionais e às condenações 
pronunciadas por países terceiros que lhe 
tenham sido transmitidas.
Antes de transmitir a um país terceiro, por 
força do artigo 13.º da Convenção 
Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em 
Matéria Penal de 1959, as condenações 
pronunciadas por outros Estados-
Membros que lhe tenham sido 
transmitidas, o Estado-Membro de 
nacionalidade verifica junto da 
autoridade central do Estado-Membro de 
condenação se e em que medida essas 
informações podem ser transmitidas ao 
país terceiro requerente.
A autoridade central do Estado-Membro 
de condenação responde à autoridade 
central do Estado-Membro de 
nacionalidade num prazo razoável.
As informações relativas às condenações 
nacionais, às condenações pronunciadas 
por países terceiros e às condenações 
pronunciadas noutro Estado-Membro são 
transmitidas simultaneamente pelo 
Estado-Membro de nacionalidade ao país 
terceiro requerente.

Justificação

A supressão deste artigo visa o mesmo fim do texto proposto, isto é, a continuação da 
aplicação da Convenção de 1959 à transmissão a países terceiros de dados relativos a 
condenações pronunciadas noutros Estados-Membros que não o de nacionalidade da pessoa 
condenada. 

Alteração 21
Artigo 7, n.º 4

4. Sempre que um pedido de informações 
extraídas do registo criminal seja enviado à 
autoridade central de um Estado-Membro 

4. Sempre que um pedido de informações 
extraídas do registo criminal seja enviado à 
autoridade central de um Estado-Membro 
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diferente do Estado-Membro de 
nacionalidade, esta transmite à autoridade 
central do Estado-Membro requerente as 
informações correspondentes às 
condenações nacionais. Se o pedido for 
feito para fins distintos de um processo 
penal, responde em conformidade com o 
direito nacional.

diferente do Estado-Membro de 
nacionalidade, o Estado-Membro ao qual
é feito o pedido transmite à autoridade 
central do Estado-Membro requerente as 
informações correspondentes às 
condenações inscritas nos seus registos 
criminais. Se o pedido for feito para fins 
distintos de um processo penal, a 
autoridade central do Estado-Membro ao
qual é feito o pedido responde em 
conformidade com o direito nacional.

Justificação

O objectivo é assegurar que apenas as condenações inscritas no registo – isto é, não 
consideradas extintas após o cumprimento da pena – produzam efeitos legais e determinar 
que informação pode ser transmitida.

Alteração 22
Artigo 9, n.º 3

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os dados pessoais transmitidos a título dos 
n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 7.º podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente 
para prevenir uma ameaça iminente e grave 
para a segurança pública. 

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os dados pessoais transmitidos a título dos 
n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 7.º podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente 
para prevenir uma ameaça iminente e grave 
para a segurança pública. Nestes casos, a 
utilização dos dados pessoais deve ser 
objecto de notificação à autoridade 
nacional de protecção de dados.

Justificação

É preciso assegurar que as autoridades nacionais de protecção de dados possam confirmar 
que a utilização dos dados nos casos em questão é de natureza excepcional.

Alteração 23
Artigo 9, n.º 4

4. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os dados 

Suprimido
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pessoais transmitidos a um país terceiro 
por força do n.º 3 do artigo 7.º sejam 
submetidos aos mesmos limites de 
utilização que os aplicáveis nos Estados-
Membros, por força dos n.ºs 1, 2 e 3 do 
presente artigo. 

Justificação

Em coerência com a alteração 19 que suprime o n.º 3 do artigo 7.º da proposta.

Alteração 24
Artigo 11, n.º 2, alínea a)

a) Informações relativas à pessoa objecto 
da condenação (apelido, nome próprio, 
data e local de nascimento, pseudónimo ou 
alcunha ou outros nomes conhecidos, se for 
caso disso, sexo, nacionalidade, forma 
jurídica e sede social, no caso das pessoas 
colectivas);

a) Informações relativas à pessoa objecto 
da condenação (apelido, nome próprio, 
data de nascimento, nome anterior, local e 
país de nascimento, pseudónimo ou 
alcunha ou outros nomes conhecidos, se for 
caso disso, sexo, nacionalidade, forma 
jurídica e sede social, no caso das pessoas 
colectivas);

Justificação

Devem ser incluídos os nomes anteriores, tendo em conta os numerosos casos de mudança de 
nome ou de identidade.

Alteração 25
Artigo 11, n.º 2, alínea b)

b) Informações relativas à forma da 
condenação (data e local, designação e 
natureza da autoridade que a pronunciou);

b) Informações relativas à forma da 
condenação (data e local, número de 
referência, quando conhecido, designação 
e natureza da autoridade que a 
pronunciou);

Justificação

A identificação será facilitada pela inclusão do número de referência da decisão judicial, 
quando conhecido.

Alteração 26
Artigo 11, n.º 2, alínea c)
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c) Informações relativas aos factos que 
deram origem à condenação (data, local, 
natureza, qualificação jurídica, legislação 
penal aplicável);

c) Informações relativas aos factos que 
deram origem à condenação (data, 
(supressão), natureza, qualificação 
jurídica, legislação penal aplicável);

Justificação

O local onde o crime foi cometido não é relevante para os efeitos que a condenação pode ter 
ou para outros procedimentos penais. Alguns Estados-Membros não incluem o local dos 
factos entre os dados inscritos nos registos criminais.

Alteração 27
Artigo 14, n.º 5

5. A presente decisão-quadro não prejudica 
a aplicação de disposições mais favoráveis 
que figurem em acordos bilaterais ou 
multilaterais celebrados entre os Estados-
Membros.

5. A presente decisão-quadro não prejudica 
a aplicação de disposições mais favoráveis 
que figurem em acordos bilaterais ou 
multilaterais ou convenções celebrados 
entre os Estados-Membros.

Justificação

Em coerência com a alteração 17.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A informação relativa aos diferentes tipos de condenações penais, detenções, mandados de 
busca e de detenção, registos criminais ou outros dados significativos de antecedentes 
criminais é introduzida e conservada nos registos criminais de acordo com a legislação 
nacional de cada Estado-Membro. A principal finalidade dos registos criminais é fornecer um 
histórico completo de todos os antecedentes criminais de um indivíduo, que pode ser utilizado 
para vários efeitos, incluindo a identificação de suspeitos, o apoio a investigações criminais 
em curso, a determinação da severidade de uma sentença a aplicar num julgamento e a 
clarificação e avaliação da honestidade e aptidão de uma pessoa. A existência destes registos 
reflecte a necessidade de introduzir e conservar informação sobre condenações penais dos 
cidadãos ou residentes de um país. O princípio de que compete a cada Estado-Membro
centralizar a informação sobre as condenações dos seus nacionais tem-se mantido inalterado 
(princípio da nacionalidade).

No entanto, devido ao impacto das frequentes travessias de fronteira na UE, é cada vez mais 
comum pessoas serem objecto de condenações penais fora do país da sua nacionalidade. A 
questão principal consiste, portanto, no que fazer com as condenações de pessoas que não são 
nacionais nem residentes no Estado-Membro no qual são condenadas: como registar estas 
condenações, a quem as transmitir e de que modo. Presentemente, não existem na UE critérios 
comuns relativos às condenações de não nacionais (uma vez que se trata de uma competência 
puramente nacional). Por um lado, alguns Estados-Membros não incluem as condenações dos 
seus cidadãos no estrangeiro nos seus registos criminais; por outro lado, os que o fazem 
utilizam critérios variáveis para a introdução destes dados. A natureza da informação 
introduzida nos registos criminais difere, portanto, de um Estado-Membro para outro. Para 
além dos diferentes tipos de informação que é registada, o sistema existente de intercâmbio de 
informação entre os Estados-Membros não é satisfatório e não permite a sua correcta e eficaz 
utilização transfronteiras. 

Sem perder de vista a necessidade de respeitar inteiramente a diversidade dos ordenamentos 
jurídicos dos Estados-Membros, a independência dos sistemas judiciais e todos os 
mecanismos europeus existentes, importa agora, com carácter de urgência, consolidar o 
espaço europeu de justiça, a fim de garantir os direitos e liberdades fundamentais de todos os 
cidadãos da UE, reforçando, ao mesmo tempo, a confiança mútua e o primado da lei em toda 
a União. Neste contexto, é essencial reforçar a cooperação judiciária, de que um dos aspectos 
essenciais é o intercâmbio de informação.

O objectivo da presente proposta é melhorar a comunicação e assegurar que haja uma resposta 
correcta, completa e exaustiva a pedidos de informação contida em registos criminais entre 
Estados-Membros.

Tendo isto em mente, é necessário realizar novos progressos a fim de criar mecanismos 
europeus de intercâmbio de informação de uma forma normalizada, informatizada e 
facilmente traduzível, utilizando procedimentos automatizados e com base num “formato 
europeu normalizado”.
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O quadro jurídico existente  

Presentemente, a informação relativa a condenações penais circula entre Estados-Membros 
segundo os mecanismos da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 
Penal de 1959 (Convenção do Conselho da Europa; a seguir denominada “a Convenção de 
1959”) e, especificamente, nos termos dos seus artigos 13.º e 22.º e do artigo 4.º do Protocolo 
Adicional de 17 de Março de 1978.

Estas disposições determinam:

- as condições que regem a transmissão de extractos de registos criminais entre as partes da 
Convenção (artigo 13.º); e

- a obrigação de transmitir, numa base recíproca e automática e uma vez por ano, os dados 
relativos às condenações contra nacionais de outros Estados-Membros contratantes (artigo 
22.º).

Contudo, o mecanismo baseado na Convenção de 1959 não é satisfatório. A transmissão 
automática de informação relativa a condenações de nacionais de um Estado-Membro
contratante (artigo 22.º) é por vezes inadequada e pode mesmo ser totalmente inexistente.

Para obter informação na sequência de um pedido de auxílio nos termos do artigo 13.º, é 
necessário seguir um procedimento tão complicado que, na maior parte dos casos, as 
autoridades judiciais optam simplesmente por não pedir qualquer informação. O que significa 
que nacionais de outro Estado-Membro são frequentemente condenados tendo em conta os 
seus registos criminais no país onde tem lugar o julgamento, mas não as suas condenações 
noutros Estados-Membros e, em especial, naquele de que são nacionais e residentes. 

Conteúdo da proposta

Em 13 de Outubro de 2004, a Comissão aprovou uma proposta inicial de uma decisão-quadro 
relativa ao intercâmbio de informação extraída de registos criminais, com vista a uma 
melhoria a curto prazo dos mecanismos da Convenção de 1959. No entanto, essa proposta não 
altera substancialmente estes mecanismos e só parcialmente remedeia as suas deficiências. A 
presente proposta visa uma reforma profunda dos referidos mecanismos, de forma a assegurar 
que o Estado-Membro de nacionalidade possa dar uma resposta rápida, correcta, completa e 
exaustiva aos pedidos de informação que receba.

Importa ter em conta, igualmente, a decisão-quadro relativa à tomada em consideração das 
decisões de condenação entre os Estados-Membros da União Europeia por ocasião de um 
novo procedimento penal. Na reunião do Conselho JAI de 4 e 5 de Dezembro de 2006, 
chegou-se a um acordo geral sobre a aplicação desta decisão; no entanto, este só poderá ser 
efectivo se houver mecanismos que facilitem o intercâmbio de informação sobre registos 
criminais.

Transmissão automática de informação relativa a condenações
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A proposta obriga os Estados-Membros a um intercâmbio regular de informação, informando 
imediatamente ou o mais rapidamente possível (não apenas uma vez por ano) de condenações 
e outras subsequentes alterações que justifiquem a modificação ou supressão de informações 
contida nos registos criminais. Além disso, o Estado-Membro de nacionalidade é obrigado a 
manter e actualizar a informação transmitida (todos os registos têm de conter a mesma 
informação sobre um dado indivíduo e uma dada condenação). Estas regras não podem, no 
entanto, ser utilizadas de forma a que alguém seja objecto de tratamento menos favorável do 
que teria ao ser condenado por um tribunal do seu Estado-Membro.

Por exemplo, quando as normas nacionais relativas à manutenção de registos criminais 
determinarem a supressão de uma menção de condenação nacional, o Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa em causa deixa de poder utilizar essa informação em processos 
nacionais; pode, no entanto, transmiti-la a outro Estado-Membro que a solicite.

Para assegurar o funcionamento correcto e eficaz do intercâmbio, a informação relativa a 
condenações deve incluir a nacionalidade da pessoa condenada e o período de tempo durante 
o qual a condenação deve permanecer registada no Estado-Membro em que foi ditada.

Intercâmbio de informação na sequência de um pedido

A informação relativa a registos criminais pode ser pedida pela autoridade central de um 
Estado-Membro, por uma pessoa em relação aos seus próprios antecedentes criminais (através 
de uma autoridade central de um Estado-Membro), ou por um país terceiro (nos termos do 
artigo 13.º da Convenção de 1959). Para facilitar o intercâmbio, todos os pedidos 
apresentados por uma autoridade central devem seguir um “formato europeu normalizado” (os 
países terceiros estão dispensados).

Além disso, com vista a acelerar o processo de intercâmbio de informação, a proposta 
estabelece prazos para responder aos pedidos. Os pedidos de um Estado-Membro tem de ser 
respondidos dentro de dez dias e os de pessoas sobre os seus próprios antecedentes criminais 
dentro de vinte dias úteis. Os pedidos de países terceiros regem-se pela Convenção de 1959, 
que não estabelece prazos.

A proposta distingue três tipos de procedimentos para responder a pedidos de informação 
sobre condenações:

1. Quando um pedido é feito por um Estado-Membro ao Estado-Membro de nacionalidade de 
uma pessoa:

- se a informação é pedida no âmbito de um processo penal, o Estado-Membro de 
nacionalidade deve transmitir informação sobre todas as condenações inscritas nos seus 
registos: as condenações nacionais, as pronunciadas noutros Estados-Membros e as 
pronunciadas em países terceiros;

- se a informação é pedida para outros fins que não um processo penal, o Estado-Membro de 
nacionalidade deve responder nos termos da sua própria legislação relativa a condenações 
nacionais e a condenações em países terceiros. No entanto, no caso de condenações 
pronunciadas noutros Estados-Membros, deve verificar com o Estado-Membro em causa se e 
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em que medida pode transmitir a informação recebida.

2. Quando a informação é pedida por um país terceiro ao Estado-Membro de nacionalidade 
(nos termos do artigo 13.º da Convenção de 1959), a informação sobre condenações nacionais 
deve ser transmitida em conformidade com a legislação nacional do Estado-Membro ao qual a 
informação é pedida, e o mesmo se aplica a condenações em países terceiros. No entanto, 
quando a informação pedida inclui condenações noutro Estado-Membro, o Estado-Membro de 
nacionalidade ao qual é pedida a informação deve verificar se e em que medida pode 
transmitir a informação.

3. Quando um Estado-Membro outro que não o de nacionalidade recebe um pedido de 
informação de outro Estado-Membro, deve transmitir a informação relativa a condenações 
nacionais. Se o pedido não estiver relacionado com um processo penal, deve responder em 
conformidade com a legislação nacional.

Observações e recomendações do relator

O relator considera que a proposta da Comissão deve ser acolhida favoravelmente e que a 
implementação do mecanismo proposto dará um contributo positivo para a adopção de 
resoluções no domínio jurídico.

O relator propõe diversas alterações destinadas a tornar a proposta mais inclusiva e a clarificar 
a sua redacção. Algumas das alterações visam a aproximação à decisão-quadro relativa à 
tomada em consideração das decisões de condenação entre os Estados-Membros da União 
Europeia por ocasião de um novo procedimento penal.

A proposta precisa de ser redigida de forma clara e precisa, evitando formulações 
condicionais susceptíveis de dar a impressão de que a transmissão de informação pode ser 
uma mera questão de boa-vontade dos Estados-Membros. Do mesmo modo, a sua 
terminologia jurídica em cada uma das versões linguísticas tem de corresponder inteiramente 
à que é usada no Estado-Membro em causa.

Para promover a eficiência prática da cooperação judiciária em matéria penal, é importante 
manter o mecanismo proposto pela Comissão, segundo o qual:

1. O Estado-Membro de nacionalidade será responsável por conservar a informação das 
condenações dos seus nacionais.

2. Qualquer alteração ou supressão das informações contidas em registos criminais que ocorra 
no Estado-Membro de condenação deve implicar a mesma alteração ou supressão no 
Estado-Membro de nacionalidade.

As disposições relativas à alteração ou supressão de informações contidas nos registos 
criminais são muito importantes. Há, naturalmente, duas possibilidades: estas alterações ou 
supressões podem seguir a legislação do Estado-Membro de nacionalidade da pessoa 
condenada ou a do Estado-Membro de condenação.

Segundo a primeira opção, os registos criminais de uma condenação num tribunal nacional 
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estariam ou não disponíveis para outros Estados-Membros, em função da nacionalidade da 
pessoa condenada. Um Estado-Membro que pedisse informação dos registos do 
Estado-Membro de nacionalidade não obteria necessariamente toda a informação existente 
sobre a pessoa em causa: obteria apenas os dados que o Estado-Membro de nacionalidade 
entendesse dever conservar nos termos da sua legislação.

Afigura-se mais correcto aplicar a legislação do Estado-Membro de condenação. Neste caso, 
mesmo não havendo garantias de que se aplicariam as mesmas regras relativas ao tempo de 
conservação dos registos criminais, a fórmula evita distorções decorrentes da nacionalidade e 
assegura a integridade dos dados contidos nos registos criminais.

Por último, a decisão não pode propor requisitos que os Estados-Membros teriam dificuldade 
em cumprir, porque isso tornaria mais lento o intercâmbio de informação. Algumas das 
disposições propostas implicam a criação de sub-índices e sub-registos que atrasariam a 
implementação do mecanismo a criar.


