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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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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.



PR\719375PT.doc 3/7 PE405.724v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................7



PE405.724v01-00 4/7 PR\719375PT.doc

PT



PR\719375PT.doc 5/7 PE405.724v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 562/2006 no que respeita à utilização do Sistema de Informação 
sobre Vistos (SIV) no âmbito do Código das Fronteiras Schengen
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0101),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 2 do artigo 62.º, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0086/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

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

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 562/2006
Artigo 7 – n.º 3 – alínea a-A) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante, e de uma forma não 
sistemática, ao procederem a controlos 
completos dos cidadãos de países terceiros 
titulares de um visto, os guardas de
fronteira podem, de acordo com uma
decisão do responsável da guarda de 
fronteira, tomar a decisão de consultar o 
Sistema de Informação sobre Vistos 
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(SIV);

Or. sl

Justificação

O recurso sistemático a controlos mediante a consulta do SIV para os nacionais de países 
terceiros titulares de um visto de cada vez que atravessem a fronteira externa aumentará o
tempo de espera nos pontos de passagem, especialmente durante a estação turística e no
início e no fim dos períodos de férias. Consequentemente, o relator propõe que o responsável 
da guarda de fronteira possa decidir, de uma forma não sistemática, consultar o SIV. Esta 
disposição será útil para os cidadãos da UE e para os nacionais de países terceiros que não 
necessitam de visto para entrar na União Europeia, permitindo reduzir as filas de espera nas
fronteiras.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Parlamento Europeu participa no processo de co-decisão para modificar o Regulamento 
(CE) n.º 562/2006 no que respeita à utilização do Sistema de Informação sobre Vistos (SIV) 
no âmbito do código das fronteiras Schengen. A modificação proposta pela Comissão a este 
código, no que respeita ao recurso ao SIV, prevê a inclusão, nas operações de controlo dos 
cidadãos dos países terceiros titulares de um visto, da consulta do SIV, em conformidade com 
as disposições do Regulamento SIV (verificação do número da vinheta autocolante em 
combinação com as impressões digitais do titular do visto de todos os cidadãos de países
terceiros sempre que atravessem a fronteira). O objectivo da proposta consiste em completar o
Regulamento SIV estabelecendo regras comuns para este efeito, mediante a modificação do
código de fronteiras Schengen, a fim de que o SIV seja utilizado de uma forma eficaz e 
harmonizada nas fronteiras externas.

O Regulamento SIV define os objectivos, as funcionalidades do sistema e as 
responsabilidades em matéria de SIV, enquanto que a alteração das Instruções Consulares 
Comuns (ICC) criará uma base jurídica que permite aos Estados-Membros tornar obrigatórios 
os dados biométricos para os pedidos de visto. Nos termos do Regulamento SIV, os guardas 
de fronteira têm acesso ao SIV para efeitos de controlos utilizando o número da vinheta
autocolante bem como as impressões digitais do titular do visto. Durante três anos, no 
máximo, após o início das operações, a investigação pode ser efectuada utilizando unicamente
o número da vinheta do visto. Este período de três anos pode ser reduzido no caso das 
fronteiras aéreas.

Os controlos sistemáticos que incluem a consulta do Regulamento SIV para os cidadãos de 
países terceiros titulares de uma visto sempre que atravessam as fronteiras externas fazem
aumentar o tempo de espera, em particular durante a estação turística e no início e no fim dos 
períodos de férias. Dado que nos últimos anos a Europa passou a ser um destino turístico 
extremamente atraente, inclusive para os cidadãos dos países terceiros para os quais é 
obrigatório um visto de entrada no território da União Europeia, as consequências da 
introdução do Regulamento SIV nas fronteiras externas devem ser atenuadas de uma forma 
adequada. Assim, o relator propõe que seja o responsável da guarda de fronteira a decidir a 
consulta não sistemática do Regulamento SIV. Esta disposição será útil quer para os cidadãos 
da União Europeia quer para os nacionais de países terceiros que não necessitem de visto, e 
permitirá reduzir as filas de espera nas fronteiras.

Os guardas de fronteira podem sempre controlar se os cidadãos de países terceiros cumprem 
ou não todas as condições de entrada no território da União Europeia, previstas no artigo 5.º 
do Código de Schengen, e recorrer ao SIV em função da sua experiência e das informações, o 
que permitirá garantir um nível máximo de segurança na União Europeia.
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