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PR_CNS_art93am

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 do 
intercâmbio de informações extraídas do registo criminal entre os Estados-Membros 
(5968/2008– C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Processo de consulta - nova consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta do Conselho (5968/2004),

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

– Tendo em conta a sua posição de 21 de Junho de 20071,

– Tendo em conta o artigo 31.º e a alínea b) do n.º 2 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 de novo 
consultado pelo Conselho (C6-0067/2008),

– Tendo em conta os artigos 93.º, 51.º e o n.º 3 do artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta do Conselho 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 ou 
substituí-la por um outro texto;

5. Solicita ao Conselho e à Comissão, na sequência da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, que dê prioridade a uma futura proposta de alteração da decisão, de acordo com a 
Declaração n.º 50 ad artigo 10.º do Protocolo relativo às disposições transitórias a anexar 
ao Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica;

6. Está determinado a examinar qualquer proposta futura, por meio do processo de urgência, 
de acordo com o procedimento referido no n.º 5 e em estreita colaboração com os 
parlamentos nacionais;

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0170.
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7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Considerando 5-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(5-A) O facto de se aplicarem diferentes 
regimes jurídicos à mesma condenação 
penal leva à circulação de informação 
pouco fiável entre Estados-Membros e 
cria incerteza jurídica para o condenado. 
A fim de evitar esta situação, o Estado-
Membro de condenação deverá ser 
considerado como o proprietário da 
informação sobre as condenações penais 
pronunciadas no seu território contra 
nacionais de países terceiros. Assim 
sendo, o Estado-Membro da 
nacionalidade da pessoa condenada, ao 
qual serão transmitidos os dados, terá de 
assegurar a sua actualização tendo em 
conta quaisquer alteração ou supressão 
que ocorram no Estado-Membro de 
condenação. Unicamente a informação 
actualizada desta forma deverá ser 
utilizada internamente pelo Estado-
Membro da nacionalidade ou 
posteriormente transmitida por este a um 
outro Estado, seja Estado-Membro, seja 
país terceiro.

Or. es
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Alteração 2

Proposta de decisão-quadro do Conselho 
Considerando 9.-a)-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(9.-a)-A. Sempre que a informação seja 
recebida nos termos do terceiro parágrafo 
do n.º 2 do artigo 7.º, a autoridade central 
do Estado-Membro da nacionalidade 
deverá assegurar que as respostas aos 
pedidos de informação apresentados por 
um indivíduo sobre o seu registo criminal 
contenham uma referência geral ao 
registo criminal do requerente, incluindo 
a informação transmitida pelos Estados-
Membros de condenação.

Or. es

Justificação

O objectivo desta alteração é evitar que uma pessoa possa ocultar a existência de 
condenações penais pronunciadas num Estado-Membro que não o da nacionalidade, em 
especial nos casos em que requeira informação sobre o seu registo criminal para fins 
distintos dos de um procedimento penal.

Alteração 3

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Considerando 10

Texto do Conselho Alteração

(10) O disposto na presente decisão-quadro 
define as regras relativas à protecção de 
dados pessoais transmitidos entre os 
Estados-Membros na sequência da sua 
aplicação. As regras actualmente existentes 
em matéria de protecção de dados pessoais, 
tratados no âmbito da cooperação policial e 
judiciária em matéria penal serão 
complementadas pelas regras estabelecidas 
pelo presente instrumento. Além disso, a 
Convenção do Conselho da Europa, de 
1981, para a Protecção das Pessoas 

(10) O disposto na presente decisão-quadro 
define as regras relativas à protecção de 
dados pessoais transmitidos entre os 
Estados-Membros na sequência da sua 
aplicação. As regras actualmente existentes 
em matéria de protecção de dados pessoais, 
tratados no âmbito da cooperação policial e 
judiciária em matéria penal serão 
complementadas pelas regras estabelecidas 
pelo presente instrumento, em particular, 
pelos princípios de base enunciados no 
artigo 9.º. Além disso, a Convenção do 
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relativamente ao Tratamento Automatizado 
de Dados de Carácter Pessoal, aplica-se aos 
dados pessoais tratados com base na 
presente decisão-quadro. Acresce ainda 
que a presente decisão-quadro integra as 
disposições da decisão, de 21 de Novembro 
de 2005, relativa ao intercâmbio de 
informações extraídas do registo criminal1, 
que estabelecem limites à utilização, por 
parte do Estado requerente das informações 
que lhe forem transmitidas na sequência de 
um pedido seu. Completa ainda essas 
informações prevendo regras específicas 
para a retransmissão, pelo Estado-Membro 
da nacionalidade da pessoa em causa, de 
informações relativas às condenações 
penais que lhe tenham sido transmitidas 
pelo Estado-Membro de condenação.

Conselho da Europa, de 1981, para a 
Protecção das Pessoas relativamente ao 
Tratamento Automatizado de Dados de 
Carácter Pessoal, aplica-se aos dados 
pessoais tratados com base na presente 
decisão-quadro. Acresce ainda que a 
presente decisão-quadro integra as 
disposições da decisão, de 21 de Novembro 
de 2005, relativa ao intercâmbio de 
informações extraídas do registo criminal1, 
que estabelecem limites à utilização, por 
parte do Estado requerente das informações 
que lhe forem transmitidas na sequência de 
um pedido seu. Completa ainda essas 
informações prevendo regras específicas 
para a retransmissão, pelo Estado-Membro 
da nacionalidade da pessoa em causa, de 
informações relativas às condenações 
penais que lhe tenham sido transmitidas 
pelo Estado-Membro de condenação.

¹ OJ C […], […], p. […]. ¹ OJ C […], […], p. […].

Or. es

Justificação

A decisão-quadro relativa à protecção de dados pessoais tratados no âmbito da cooperação 
policial e judiciária em matéria penal (que também deveria aplicar-se a este acto como uma 
orientação geral) está ainda pendente de aprovação. Por esse motivo, cumpre mencionar um 
conjunto geral de princípios de protecção de dados que deverão ser observados aquando da 
recolha, tratamento e transmissão de dados no âmbito da presente decisão-quadro.

Alteração 4

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Considerando 12-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(12-A) É importante assegurar o 
conhecimento sobre a existência de 
condenações e decorrentes inibições, bem 
como o lugar onde foram pronunciadas e 
registadas, para garantir que os extractos 
dos registos criminais sejam de fácil 
compreensão. Daí que os Estados-



PR\714208PT.doc 9/18 PE404.486v01-00

PT

Membros devam criar formatos 
comparáveis dos extractos que contenham 
condenações, prevendo uma secção 
específica para condenações relacionadas 
com crimes sexuais.

Or. es

Justificação

É importante assegurar que os extractos dos registos criminais sejam de fácil compreensão e 
que a informação neles contida seja adequadamente utilizada. Esse objectivo pode ser 
alcançado, agrupando os vários tipos de condenação: por exemplo, condenações por 
atentados à propriedade, condenações por crimes contra terceiros, condenações por crimes 
sexuais, etc.. O agrupamento por tipo de condenação garantiria que os condenados por 
crimes sexuais fossem facilmente identificáveis. 

Alteração 5

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 5 – n.º 2

Texto do Conselho Alteração

2. Qualquer alteração ou supressão de uma 
menção transmitida de acordo com o 
disposto no n.º 4 do artigo 4.º implica que o 
Estado-Membro da nacionalidade proceda 
a uma alteração ou supressão idêntica das 
informações conservadas de acordo com o 
n.º 1, para efeitos de retransmissão de 
acordo com o artigo 7.º.

2. Qualquer alteração ou supressão de uma 
menção transmitida de acordo com o 
disposto no n.º 4 do artigo 4.º implica que o 
Estado-Membro da nacionalidade proceda 
a uma alteração ou supressão idêntica das 
informações conservadas de acordo com o 
n.º 1.

Or. es
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Justificação

A parte final do artigo proposto introduz um sistema dual no que respeita às condenações 
pronunciadas num Estado-Membro que não o Estado-Membro da nacionalidade do 
condenado (um sistema para o âmbito nacional e outro para os Estados-Membros 
requerentes que não o Estado-Membro da nacionalidade). Este sistema dual só irá tornar a 
tarefa de transmissão de informação mais complexa e confusa.

Alteração 6

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 5 – n.º 3

Texto do Conselho Alteração

3. Para efeitos de retransmissão de acordo 
com o artigo 7.º, o Estado-Membro da 
nacionalidade só pode utilizar as 
informações actualizadas em conformidade 
com o n.º 2.

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

Or. es

Justificação

A parte final do artigo proposto introduz um sistema dual no que respeita às condenações 
pronunciadas num Estado-Membro que não o Estado-Membro de nacionalidade do 
condenado (um sistema para o âmbito nacional e outro para os Estados-Membros 
requerentes que não o Estado-Membro da nacionalidade). Este sistema dual só irá tornar a 
tarefa de transmissão de informação mais complexa e confusa.

Alteração 7

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

1-A. Sempre que seja requerida 
informação ao registo criminal do Estado-
Membro da nacionalidade do condenado 
para fins alheios ao âmbito do 
procedimento penal, o Estado-Membro 
requerente deverá explicar as razões do 
pedido.

Or. es
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Justificação

A presente alteração está em conformidade com a redacção do n.º 2 do artigo 9.º da proposta 
e corresponde à necessidade de definir os casos específicos em que essa informação poderá 
ser transmitida ao abrigo da legislação do Estado-Membro de condenação ou da 
nacionalidade do condenado, de acordo com as circunstâncias, para fins alheios ao âmbito 
do procedimento penal.

Alteração 8

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 6 – n.º 2

Texto do Conselho Alteração

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 
deverá, 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.

Or. es

Justificação

Nos casos em que o interessado seja ou tenha sido residente ou nacional de outro Estado-
Membro e haja provas nesse sentido, um pedido de informação desse outro Estado não pode 
depender da boa vontade do Estado que recebeu o pedido de informação.

Alteração 9

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º -1 (novo)

Texto do Conselho Alteração

-1. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos da presente decisão-quadro deverá 
respeitar, pelo menos, os seguintes 



PE404.485v01-00 12/18 PR\714208PT.doc

PT

princípios de base:
(a) o tratamento de dados deverá ser 
permitido por lei, bem como necessário e 
proporcionado em relação aos objectivos 
de recolha e/ou tratamento posterior;
(b) a recolha de dados deverá ser 
efectuada apenas para fins específicos e 
legítimos e o seu tratamento posterior 
deverá ser compatível com esses fins;
(c)os dados deverão ser exactos e estar 
actualizados;
(d) as categorias específicas de dados 
relativos a origens raciais ou étnicas, 
convicções políticas, crenças religiosas ou 
filosóficas, filiação partidária ou sindical, 
orientação sexual ou saúde só poderão ser 
objecto de tratamento se absolutamente 
necessário para um caso específico e de 
acordo com as salvaguardas apropriadas.

Or. es

Justificação

A mesma justificação que a relativa à alteração 3.

Alteração 10

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 1

Texto do Conselho Alteração

1. Os dados pessoais comunicados ao 
abrigo dos n.ºs 1 e 4 do artigo 7.º para 
efeitos de um processo penal só podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente 
no processo penal para o qual foram 
solicitados, em conformidade com o 
formulário que figura no Anexo.

1. Os dados pessoais comunicados ao 
abrigo dos n.ºs 1 e 4 do artigo 7.º para 
efeitos de um processo penal podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente 
apenas no âmbito do processo penal para o 
qual foram solicitados, de acordo com os 
princípios enunciados no n.º -1 e em 
conformidade com o formulário que figura 
no Anexo.

Or. es
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Justificação
A mesma justificação que a relativa à alteração 3.

Alteração 11

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 2

Texto do Conselho Alteração

2. Os dados pessoais transmitidos ao abrigo 
dos n.ºs 2 e 4 do artigo 7.º para outros fins 
que não um processo penal só podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente, 
em conformidade com o seu direito 
nacional, tendo em vista os fins para os 
quais foram solicitados e dentro dos limites 
especificados no formulário pelo Estado-
Membro requerido.

2. Os dados pessoais transmitidos ao abrigo 
dos n.ºs 2 e 4 do artigo 7.º para outros fins 
que não um processo penal podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente, 
em conformidade com o seu direito 
nacional, de acordo com os princípios 
enunciados no n.º -1 e tendo apenas em 
vista os fins para os quais foram solicitados 
e dentro dos limites especificados no 
formulário pelo Estado-Membro requerido.

Or. es

Justificação
A mesma justificação relativa à alteração 3.

Alteração 12

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 3

Texto do Conselho Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os dados pessoais transmitidos ao abrigo 
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 ao abrigo 
dos n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 7.º podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente, 
se a sua utilização for necessária e 
proporcionada para prevenir uma ameaça 
iminente e grave para a segurança pública; 
nesse caso, o Estado-Membro requerente 
deverá apresentar ao Estado-Membro 
requerido uma notificação a posteriori na 
qual especificará o cumprimento das 
condições de necessidade,
proporcionalidade, urgência e gravidade 
da ameaça.
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Or. es

Alteração 13

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 4

Texto do Conselho Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
dados pessoais recebidos de outro Estado-
Membro ao abrigo do artigo 4.º, se forem 
transmitidos a um país terceiro por força do 
n.º 3 do artigo 7.º, sejam submetidos a 
limites de utilização idênticos aos 
aplicáveis aos Estados-Membros 
requerentes por força do n.º 2 do presente 
artigo. Os Estados-Membros devem 
especificar que os dados pessoais, quando 
transmitidos a um Estado terceiro para 
efeitos de um processo penal, só podem 
voltar a ser utilizados por esse Estado para 
efeitos de um processo penal.

4. Para além disso, os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
assegurar que os dados pessoais recebidos 
de outro Estado-Membro ao abrigo do 
artigo 4.º, se forem transmitidos a um país 
terceiro por força do n.º 3 do artigo 7.º, 
sejam submetidos a limites de utilização 
idênticos aos aplicáveis aos Estados-
Membros requerentes por força do n.º 2 do 
presente artigo. Os Estados-Membros 
devem especificar que os dados pessoais, 
quando transmitidos a um Estado terceiro 
para efeitos de um processo penal, só 
podem voltar a ser utilizados por esse 
Estado para efeitos de um processo penal.

Or. es

Alteração 14

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 5

Texto do Conselho Alteração

5. O presente artigo não se aplica aos 
dados pessoais obtidos por um Estado-
Membro ao abrigo da presente decisão-
quadro que provenham desse mesmo
Estado-Membro.

5. Os n.ºs 1 a 4 não se aplicarão aos dados 
pessoais obtidos por um Estado-Membro 
ao abrigo da presente decisão-quadro que 
provenham desse mesmo Estado-Membro.

Or. es
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Alteração 15

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

5-A. Os Estados-Membros deverão 
assegurar que as autoridades 
responsáveis pela protecção de dados 
recebam regularmente informação sobre 
o intercâmbio de dados pessoais ao abrigo 
da presente decisão-quadro e, em 
particular, o uso de dados pessoais nas 
circunstâncias previstas no n.º 3 do artigo 
9.º. 
As autoridades responsáveis pela 
protecção de dados dos Estados-Membros 
deverão controlar o intercâmbio 
mencionado no n.º1 e cooperar 
mutuamente para o efeito. 

Or. es

Alteração 16

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 9-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Artigo9.º-A

Direitos da pessoa interessada 

1. A pessoa interessada deverá ser 
informada do tratamento dos seus dados 
pessoais.
Essa informação poderá ser atrasada 
sempre que necessário a fim de não 
impedir os objectivos visados no 
tratamento dos dados.
2. Assiste à pessoa interessada o direito de 
obter, sem atrasos injustificados, a 
informação sobre os dados que estão a ser 
tratados, numa língua do seu 
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conhecimento, assim como rectificar e, se 
se justificar, eliminar os dados cujo 
tratamento constitua uma violação dos 
princípios enunciados no n.º -1 do artigo 
9.º.
3. A informação referida no n.º 1 poderá 
ser recusada ou atrasada, no caso de ser 
estritamente necessário para:
(a) proteger a segurança e a ordem 
públicas;
(b) impedir um crime;

(c) não obstar à investigação e 
procedimento penal;
(d) proteger os direitos e garantias de 
terceiros.

Or. es

Alteração 17

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) – ponto iv-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(iv-A) Informações sobre as inibições 
decorrentes de uma condenação penal,

Or. es

Alteração 18

Proposta de decisão-quadro do Conselho
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) – ponto iv

Texto do Conselho Alteração

(iv) Informações sobre as inibições 
decorrentes de uma condenação penal;,

suprimido

Or. es
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em 22 de Dezembro de 2005, a Comissão publicou a sua proposta de decisão-quadro relativa 
à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal 
entre os Estados-Membros. O propósito da proposta é melhorar a comunicação entre as 
autoridades judiciárias e assegurar uma resposta correcta, completa e exaustiva aos pedidos de 
informação dos Estados-Membros sobre registos criminais. 

Os temas principais abordados na proposta são: 

1. A obrigação de o Estado-Membro de condenação transmitir ao Estado-Membro da 
nacionalidade toda a informação sobre as condenações pronunciadas sobre os seus nacionais. 

2. A obrigação de o Estado-Membro da nacionalidade conservar e actualizar toda a 
informação recebida. 

3. As condições e procedimento para responder a um pedido de informação sobre um registo 
criminal. 

Em 6 de Fevereiro de 2008, o Conselho da UE decidiu consultar novamente o Parlamento 
Europeu. A nova consulta justifica-se pelas modificações significativas introduzidas no texto 
original e, em especial, pela inclusão de algumas propostas do Parlamento e da iniciativa do 
Reino da Bélgica sobre o reconhecimento e execução de inibições decorrentes de 
condenações por crimes sexuais cometidos contra crianças.

O relator saúda a aceitação de muitas das propostas contidas no relatório do Parlamento de 21 
de Junho de 2007. Contudo, há que ter em atenção a proposta de um quadro jurídico único 
para a protecção de dados que é idêntica à originalmente formulada pela Comissão; sendo que 
as iniciativas do Parlamento neste domínio não foram tidas em conta, impõe-se a apresentação 
de novas alterações. O relator também lamenta o facto de o Conselho optar por um sistema 
dual com respeito às condenações pronunciadas num Estado-Membro que não o Estado-
Membro da nacionalidade da pessoa condenada (seria utilizado um sistema no âmbito 
nacional e outro nos demais Estados-Membros para os quais a informação relativa às 
condenações deverá ser transmitida). Um sistema dual deste tipo serviria apenas para tornar 
mais complexa e confusa a já difícil tarefa de transmissão da informação – um facto que 
justifica a manutenção do sistema originalmente proposto pela Comissão, nos termos do qual 
qualquer modificação ou supressão de um registo criminal no Estado-Membro de condenação 
exigirá idêntica modificação ou supressão no Estado-Membro da nacionalidade do 
condenado.

Cumpre-nos chamar a atenção para certos aspectos da proposta que talvez merecessem uma 
maior reflexão por parte do Conselho e dos Estados-Membros. É assustadoramente evidente 
que os autores de crimes sexuais e outros indivíduos extremamente perigosos beneficiam da 
ausência de um sistema eficaz de intercâmbio de informação e se aproveitam dos limites 
impostos às actuais competências da UE.
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O quadro jurídico proposto determina quem pode requerer informação relativa a condenações. 
Em suma, os pedidos poderão ser apresentados quer pela parte interessada, quer pelas 
autoridades centrais dos Estados-Membros. Contudo, existem casos muito específicos em 
que determinadas entidades públicas ou privadas deverão poder saber se as pessoas que 
tencionam contratar (ou que já tenham contratado) têm antecedentes penais. Referimo-nos 
concretamente a instituições de ensino ou de acolhimento de crianças. 

Não basta que os estabelecimentos de ensino ou de acolhimento de crianças (sejam eles 
públicos ou privados) exijam, no âmbito do processo de selecção, a apresentação de vários 
documentos comprovativos da experiência, habilitações e formação dos candidatos; impõe-se 
que esses estabelecimentos exijam (e têm de o fazer na prática) aos candidatos a apresentação 
do registo criminal, em conjunto com os outros documentos.

No entanto, um procedimento como o descrito no parágrafo anterior não bastaria para garantir 
a segurança das crianças. Os estabelecimentos de ensino devem poder saber se os seus 
funcionários (i.e. funcionários em exercício) têm antecedentes criminais relacionados com 
crimes sexuais contra crianças. Seria pois desejável que os estabelecimentos, respeitando na 
íntegra os direitos fundamentais e os princípios subjacentes à protecção de dados pessoais, 
estivessem em posição de requerer e assegurar o acesso a informação nos casos em que os 
indivíduos em causa tenham efectivamente antecedentes criminais relacionados com crimes 
cometidos contra crianças.
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