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PR_COD_1recastingam

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

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PE450.875v03-00 4/27 PR\913490PT.doc

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................6

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................19

ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS...................................22

ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO ....................................25



PR\913490PT.doc 5/27 PE450.875v03-00

PT



PE450.875v03-00 6/27 PR\913490PT.doc

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
criação do sistema «EURODAC» de comparação de impressões digitais para efeitos da 
aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.° […/…] [que estabelece os critérios e
mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido 
de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou 
um apátrida] e a pedidos de comparação com os dados EURODAC apresentados pelas 
autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da 
lei e que altera o Regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria uma Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas 
Informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 
(reformulação)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Processo legislativo – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2012)0254),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 78.º, n.º 2, alínea e), o artigo 87.º, n.º 2, 
alínea a), e o Artigo 88.º, n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos termos dos quais a proposta foi apresentada pela Comissão ao Parlamento 
(C7-0148/2012),

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

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos em 20 de setembro de 2012, nos 
termos do artigo 87.º, n.º 3 do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 87.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com estas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem 

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p.1.
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alterações substantivas;

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

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, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para efeitos da aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […/…] do Conselho 
[que estabelece os critérios e mecanismos 
de determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
proteção internacional apresentado num 
dos Estados-Membros por um nacional de 
país terceiro ou um apátrida], é necessário 
determinar a identidade dos requerentes 
de proteção internacional e das pessoas 
intercetadas por ocasião da passagem ilegal 
de uma fronteira externa da Comunidade. 
Para efeitos da aplicação efetiva do 
Regulamento (UE) n.° […/…] do 
Conselho [que estabelece os critérios e 
mecanismos de determinação do 
Estado-Membro responsável pela análise 
de um pedido de proteção internacional 
apresentado num dos Estados-Membros 
por um nacional de país terceiro ou um 
apátrida], nomeadamente do artigo 18.°, 
n.º 1, alíneas b) e d), é igualmente 
desejável que qualquer Estado-Membro 
possa verificar se um nacional de país 
terceiro ou um apátrida em situação ilegal 
no seu território apresentou um pedido 
de proteção internacional noutro 
Estado-Membro.

(4) Para efeitos da aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […/…] do 
Parlamento Europeu e do Conselho [que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
proteção internacional apresentado num 
dos Estados-Membros por um nacional de
país terceiro ou um apátrida], é necessário 
determinar a identidade dos requerentes 
de proteção internacional e das pessoas 
intercetadas por ocasião da passagem ilegal 
das fronteiras externas da União. Para 
efeitos da aplicação efetiva do 
Regulamento (UE) n.º […/…] [que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
proteção internacional apresentado num 
dos Estados-Membros por um nacional de 
país terceiro ou um apátrida], 
nomeadamente do artigo 18.º, n.º 1, alíneas 
b) e d), é igualmente desejável que 
qualquer Estado-Membro possa verificar se 
um nacional de país terceiro ou apátrida 
encontrado em situação ilegal no seu 
território apresentou um pedido de 
proteção internacional noutro 
Estado-Membro.
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(A substituição da palavra "Comunidade" 
por "União" aplica-se a todo o texto)

Or. en

Justificação

A presente alteração reveste-se de caráter técnico e visa conformar o texto às disposições do 
Tratado de Lisboa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de garantir a igualdade de 
tratamento de todos os requerentes e 
beneficiários de proteção internacional, 
bem como a coerência com o atual acervo 
da UE em matéria de asilo, em especial 
com a Diretiva 2004/83/CE do Conselho, 
de 29 de abril de 2004, que estabelece 
normas mínimas relativas às condições a 
preencher por nacionais de países 
terceiros ou apátridas para poderem 
beneficiar do estatuto de refugiado ou de 
pessoa que, por outros motivos, necessite 
de proteção internacional, bem como 
relativas ao respetivo estatuto, e relativas 
ao conteúdo da proteção concedida, e com 
o Regulamento (UE) n.° […/…] [que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
proteção internacional apresentado num 
dos Estados-Membros por um nacional de 
país terceiro ou um apátrida], é 
conveniente alargar o âmbito do presente 
regulamento a fim de abranger os 
requerentes de proteção subsidiária e as 
pessoas que já beneficiam dessa proteção.

(14) A fim de garantir a igualdade de 
tratamento de todos os requerentes e 
beneficiários de proteção internacional, 
bem como a coerência com o atual acervo 
da UE em matéria de asilo, em especial 
com a Diretiva 2011/95/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de dezembro de 2011, que estabelece 
normas relativas às condições a preencher 
pelos nacionais de países terceiros ou por 
apátridas para poderem beneficiar de 
proteção internacional, a um estatuto 
uniforme para refugiados ou pessoas 
elegíveis para proteção subsidiária e ao 
conteúdo da proteção concedida1, e com o 
Regulamento (UE) n.º […/…] [que 
estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de 
proteção internacional apresentado num 
dos Estados-Membros por um nacional de 
país terceiro ou um apátrida], é 
conveniente alargar o âmbito do presente 
regulamento a fim de abranger os 
requerentes de proteção subsidiária e as 
pessoas que já beneficiam dessa proteção.

_______________
1 JO L 337 de 20.12.2011, p. 9.
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Or. en

Justificação

A presente alteração reveste-se de caráter técnico e visa harmonizar o texto com o título da 
Diretiva relativa às condições a preencher.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros devem 
garantir a transmissão dos dados 
dactiloscópicos com a qualidade 
adequada para permitir a comparação 
pelo sistema informatizado de 
reconhecimento de impressões digitais. 
Todas as autoridades com direito de 
acesso ao EURODAC devem investir em 
formação adequada e no indispensável 
equipamento tecnológico. As autoridades 
com direito de acesso ao EURODAC 
devem informar a Agência das 
dificuldades específicas que encontraram 
no que diz respeito à qualidade dos dados, 
com o propósito de as solucionar.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) O Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 

(35) O Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
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livre circulação desses dados, 
nomeadamente os artigos 21.° e 22.° sobre, 
respetivamente, a segurança e a 
confidencialidade do tratamento, aplica-se 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União por força do presente 
regulamento. Contudo, devem ser
clarificados determinados aspetos relativos 
à responsabilidade pelo tratamento dos 
dados e à supervisão em matéria de 
proteção dos dados. 

livre circulação desses dados, 
nomeadamente os artigos 21.° e 22.° sobre, 
respetivamente, a segurança e a 
confidencialidade do tratamento, aplica-se 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União por força do presente 
regulamento. Contudo, devem ser 
clarificados determinados aspetos relativos 
à responsabilidade pelo tratamento dos 
dados e à supervisão em matéria de 
proteção dos dados, tendo em conta que a 
proteção de dados constitui um fator 
determinante para o sucesso da atividade 
do EURODAC e que a segurança das 
informações, a elevada qualidade técnica 
e a legalidade das consultas constituem 
elementos essenciais para assegurar o 
correto funcionamento do EURODAC e 
para facilitar a aplicação do Regulamento 
(UE) n.º […/…] [que estabelece os 
critérios e mecanismos de determinação 
do Estado-Membro responsável pela 
análise de um pedido de asilo apresentado 
num dos Estados-Membros por um 
nacional de um país terceiro ou um 
apátrida]. 

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É conveniente acompanhar e 
avaliar regularmente o funcionamento do 
EURODAC. 

(37) É conveniente acompanhar e 
avaliar regularmente o funcionamento do 
EURODAC. A Agência deve apresentar 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as 
atividades do Sistema Central.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Requerente de proteção internacional», 
qualquer nacional de país terceiro ou 
apátrida que tenha apresentado um pedido 
de proteção internacional, tal como 
definido no artigo 2.º, alínea g), da 
Diretiva 2004/83/CE do Conselho, que 
ainda não tenha sido objeto de uma decisão 
definitiva;

b) «Requerente de proteção internacional», 
qualquer nacional de país terceiro ou 
apátrida que tenha apresentado um pedido 
de proteção internacional, tal como 
definido no artigo 2.º, alínea h), da 
Diretiva 2011/95/UE, que ainda não tenha 
sido objeto de uma decisão definitiva;

Or. en

Justificação

A presente alteração reveste-se de caráter técnico e visa harmonizar o texto com o título da 
Diretiva relativa às condições a preencher.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) no caso de uma pessoa abrangida pelo 
artigo 14.°, o Estado-Membro que 
transmite os dados pessoais ao Sistema 
Central e recebe os resultados da 
comparação;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Trata-se de uma adaptação terminológica da versão inglesa, que não se aplica à versão 
portuguesa.



PE450.875v03-00 12/27 PR\913490PT.doc

PT

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Acerto», a concordância ou as 
concordâncias determinadas pelo Sistema 
Central por comparação entre os dados 
dactiloscópicos registados na base de dados 
central e os dados transmitidos por um 
Estado-Membro relativamente a uma 
pessoa, sem prejuízo da obrigação dos 
Estados-Membros de procederem à 
verificação imediata dos resultados da 
comparação, nos termos do artigo 18.º, 
n.º 4;

e) «Acerto», a concordância ou as 
concordâncias determinadas pelo Sistema 
Central por comparação entre os dados 
dactiloscópicos registados na base de dados 
dactiloscópicos informatizada central e os 
dados transmitidos por um Estado-Membro 
relativamente a uma pessoa, sem prejuízo 
da obrigação dos Estados-Membros 
procederem à verificação imediata dos 
resultados da comparação, nos termos do 
artigo 18.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

A presente alteração reveste-se de caráter técnico e visa harmonizar a redação com o 
disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea a).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O processo de recolha das impressões 
digitais deve ser determinado e aplicado de 
acordo com a prática nacional do 
Estado-Membro em questão e com as 
salvaguardas estabelecidas na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
na Convenção para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais 
e na Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança. 

5. O processo de recolha das impressões 
digitais deve ser determinado e aplicado de 
acordo com a prática nacional do 
Estado-Membro em questão e com as 
salvaguardas estabelecidas na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
na Convenção para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais 
e na Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança. O superior 
interesse da criança deverá ser uma das 
principais considerações dos 
Estados-Membros na aplicação do 



PR\913490PT.doc 13/27 PE450.875v03-00

PT

presente regulamento. 

Or. en

Justificação

A alteração coloca o regulamento em sintonia com a diretiva no que se refere às normas 
mínimas sobre os procedimentos dos Estados-Membros para conceder ou retirar proteção 
internacional, ao especificar que o superior interesse da criança deve ser o critério 
determinante na aplicação do regulamento. Também a AEPD, no seu Relatório de Atividades 
de 2008-2009, chamou a atenção para os direitos das pessoas em função da avaliação por 
idades.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A gestão operacional do EURODAC 
cabe à Agência. A Agência deve assegurar, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
que o Sistema Central utiliza 
permanentemente a melhor tecnologia 
disponível, sob reserva de uma análise 
custo-benefício.

1. A gestão operacional do EURODAC 
cabe à Agência. A Agência deve assegurar, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
que o Sistema Central utiliza 
permanentemente as melhores técnicas 
disponíveis, sob reserva de uma análise 
custo-benefício.

Or. en

Justificação

A referência a “técnicas” diz respeito, tanto à tecnologia utilizada, como à conceção, 
construção, manutenção e funcionamento das instalações, conforme se sugere no parecer da 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) sobre o EURODAC, de 18 de 
fevereiro de 2009.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência elabora todos os meses uma 
estatística sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Sistema Central que 

1. A Agência elabora todos os trimestres
uma estatística sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Sistema Central que 
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indique, em especial: indique, em especial:

Or. en

Justificação

As estatísticas mensais possuem uma frequência demasiado grande e só sobrecarregariam o 
trabalho da Agência e das instituições que as recebem, potenciando o risco de não darem 
uma imagem relevante das atividades escrutinadas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O número de pedidos de marcação e de 
retirada de marcações distintivas 
transmitidos nos termos do artigo 18.º 
n.os 1 e 2.

f) O número de dados marcados em 
conformidade com o artigo 18.º, n.os 1 e 2;

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 18.º, são os Estados-Membros que marcam e desmarcam os dados 
relevantes.  As estatísticas devem conter o número de conjuntos de dados marcados, e não os 
pedidos de marcação propriamente ditos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O número de acertos relativos às pessoas 
abrangidas pelo artigo 18.°, n.° 1, 
relativamente às quais se registaram 
acertos a título das alíneas b) e d) do 
presente artigo.

g) O número de acertos relativos às pessoas 
abrangidas pelo artigo 18.°, n.° 1, 
relativamente às quais se registaram 
acertos a título das alíneas b), c) e d) do 
presente artigo.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No final de cada ano é elaborada uma 
estatística que colija as 
estatísticas mensais relativas a esse ano, 
indicando o número de pessoas a respeito 
das quais se registaram acertos nos 
termos das alíneas b), c) e d). Essas 
estatísticas devem incluir dados separados 
relativamente a cada um dos 
Estados-Membros. 

2. No final de cada ano é elaborada uma 
estatística que colija as 
estatísticas trimestrais relativas a esse ano, 
indicando o número de pessoas a respeito 
das quais se registaram acertos nos 
termos das alíneas b), c) e d). Essas 
estatísticas devem incluir dados separados 
relativamente a cada um dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 11.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Recolha, transmissão e comparação de
impressões digitais

Recolha, transmissão e comparação de
dados dactiloscópicos

Or. en

Justificação

Alteração técnica (harmonização da redação em conformidade com os títulos dos artigos 14.º 
e 17.º).
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, quando não for 
possível recolher as impressões digitais de 
um requerente devido a medidas adotadas 
para salvaguardar a sua saúde ou proteger a 
saúde pública, os Estados-Membros 
recolhem-nas e transmitem-nas o mais 
rapidamente possível e no prazo máximo 
de 48 horas logo que esses motivos cessem 
de existir.

2. Em derrogação ao n.º 1, quando não for 
possível recolher as impressões digitais de 
um requerente devido a medidas adotadas 
para salvaguardar a sua saúde, proteger a 
saúde pública ou devido a razões de ordem 
técnica, os Estados-Membros recolhem-
-nas e transmitem-nas o mais rapidamente 
possível e no prazo máximo de 48 horas,
logo que esses motivos cessem de existir.

Or. en

Justificação

A ocorrência de avarias técnicas pode ocorrer a qualquer momento, razão por que este 
aditamento se afigura necessário.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação ao n.º 1, quando não for 
possível recolher as impressões digitais 
dessa pessoa devido a medidas adotadas 
para salvaguardar a sua saúde ou proteger a 
saúde pública, o Estado-Membro em causa 
recolhe-as e transmite-as, em conformidade 
com o prazo previsto no n.º 2, logo que 
esses motivos cessem de existir.

5. Em derrogação ao n.º 1, quando não for 
possível recolher as impressões digitais de 
um requerente devido a medidas adotadas 
para salvaguardar a sua saúde, proteger a 
saúde pública ou devido a razões de ordem 
técnica, os Estados-Membros recolhem-
nas e transmitem-nas o mais rapidamente 
possível e no prazo máximo de 48 horas,
logo que esses motivos cessem de existir.

Or. en

Justificação

A ocorrência de avarias técnicas pode ocorrer a qualquer momento, razão por que este 
aditamento se afigura necessário.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de comparação com os dados 
EURODAC por parte da Europol têm lugar 
dentro dos limites das suas competências e 
se tal for necessário para o exercício das 
suas funções nos termos da Decisão 
Europol e para efeitos de uma análise 
específica ou de uma análise de natureza 
geral e de tipo estratégico.

1. Os pedidos de comparação com os dados 
EURODAC por parte da Europol têm lugar 
dentro dos limites das suas competências e 
se tal for necessário para o exercício das 
suas funções nos termos da Decisão 
Europol.

Or. en

Justificação

A presente alteração é proposta para harmonizar o texto com as condições previstas no 
artigo 20.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de acesso aos 
dados que lhe digam respeito, e do direito 
de solicitar a retificação dos dados inexatos 
que lhe digam respeito ou a supressão dos 
dados ilegalmente tratados que lhe digam 
respeito, bem como o direito de ser 
informado sobre os procedimentos para o 
exercício de tais direitos e a forma de 
contactar o responsável pelo tratamento e 
as autoridades nacionais de controlo 
referidas no artigo 31.°, n.º 1.

e) O direito de acesso aos dados que lhe 
digam respeito e o direito de solicitar a 
retificação dos dados inexatos que lhe 
digam respeito, ou a supressão dos dados 
ilegalmente tratados que lhe digam 
respeito, bem como os procedimentos para 
o exercício de tais direitos e a forma de 
contactar o responsável pelo tratamento e 
as autoridades nacionais de controlo 
referidas no artigo 31.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

O objetivo consiste em esclarecer que as pessoas abrangidas pelo regulamento serão 
informadas acerca do “direito de acesso aos dados que lhe[s] digam respeito”, e não apenas 
da “existência do direito”. Na mesma linha, é mais claro indicar que as pessoas serão 
informadas acerca dos “procedimentos para o exercício de tais direitos”, conforme foi 
igualmente sugerido pela Autoridade Europeia para a Proteção de Dados no seu parecer.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que uma pessoa abrangida pelo 
presente regulamento seja menor, os 
Estados-Membros fornecem as 
informações necessárias de forma adaptada 
à sua idade. 

Sempre que uma pessoa abrangida pelo 
presente regulamento seja menor, os 
Estados-Membros fornecem as 
informações necessárias de forma adaptada 
à sua idade. O superior interesse do menor 
deverá ser uma das principais 
considerações dos Estados-Membros na 
aplicação do presente artigo.

Or. en

Justificação

A alteração coloca o regulamento em sintonia com a diretiva no que se refere às normas 
mínimas sobre os procedimentos dos Estados-Membros para conceder ou retirar proteção 
internacional, ao especificar que o superior interesse da criança deve ser o critério 
determinante na aplicação do regulamento. Também a AEPD, no seu Relatório de Atividades 
de 2008-2009, chamou a atenção para os direitos das pessoas em função da avaliação por 
idades.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O EURODAC foi estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 2725/2000 relativo à criação do 
sistema «EURODAC» de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva 
da Convenção de Dublim1. A Comissão adotou em dezembro de 20082 uma proposta 
reformulada que tinha por objetivo apoiar de forma mais efetiva a aplicação do Regulamento 
de Dublim e tratar adequadamente as questões que se colocavam em matéria de proteção de 
dados, tendo em conta a evolução do acervo em matéria de asilo e os progressos técnicos 
entretanto verificados desde a adoção do Regulamento em 2000. Propunha igualmente alinhar 
o quadro de gestão informática pelo previsto nos Regulamentos SIS II e VIS, através da 
retoma da gestão operacional do EURODAC pela futura Agência para a Gestão Operacional 
dos Sistemas Informáticos de grande escala no domínio da liberdade, da segurança e da 
justiça.3

Em maio de 2009, o Parlamento Europeu adotou uma resolução legislativa4 que aprovou a 
proposta da Comissão, sob reserva de um determinado número de alterações.

A Comissão adotou uma proposta alterada em setembro de 2009, a fim de, por um lado, ter 
em conta a resolução do Parlamento Europeu e os resultados das negociações no Conselho e, 
por outro, introduzir a possibilidade de as autoridades responsáveis pela aplicação da lei dos 
Estados-Membros e a Europol acederem à base de dados central do EURODAC para fins de 
prevenção, deteção e investigação de infrações terroristas e outros crimes graves5. A referida 
proposta previa, para além das necessárias disposições de acompanhamento, uma cláusula de 
ligação para permitir o acesso ao EURODAC para fins de aplicação da lei e alterava a 
proposta de dezembro de 2008. Em simultâneo, a Comissão apresentou a proposta de decisão 
do Conselho relativa a pedidos de comparação com os dados EURODAC apresentados pelas 

                                               
1 JO L 62 de 5.3.2002, p. 1.
2 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do 

Sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação 
efetiva do Regulamento (CE) n.º […/…] [que estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção 
internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de país terceiro 
ou um apátrida], COM(2008)825 final.

3 A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria uma 
Agência para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de grande escala no 
domínio da liberdade, da segurança e da justiça [COM(2009) 293 final] foi adotada em 
24 de junho de 2009. Foi adotada uma proposta alterada em 19 de março de 2010: 
proposta alterada de Regulamento (UE) n.º …/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria uma Agência para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos 
de grande escala no domínio da liberdade, da segurança e da justiça, COM(2010)93.

4 Criação do sistema «EURODAC» de comparação de impressões digitais 
(reformulação), P6-TA(2009)0378.

5 Essa proposta foi solicitada pelas conclusões do Conselho, de 12 e 13 de junho de 
2007, respeitantes ao acesso dos serviços policiais e das autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei dos Estados-Membros, bem como da Europol, ao sistema EURODAC.
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autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei1, 
que indicava precisamente as modalidades de acesso para fins de aplicação da lei.2

O Parlamento Europeu não adotou uma resolução legislativa sobre as propostas de setembro 
de 2009. 

A proposta de decisão do Conselho caducou na sequência da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa. A Comunicação relativa às consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa 
sobre os processos decisórios interinstitucionais em curso3 indicava que a referida proposta 
devia ser formalmente retirada e substituída por uma nova proposta, que teria em conta o 
novo quadro do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

A proposta apresentada pela Comissão, em 11 de outubro de 2010, exclui a possibilidade de 
acesso para fins de aplicação da lei presente na proposta de setembro de 2009 e introduz dois 
elementos adicionais:
– no artigo 18.º, n.º 4, é especificada a necessidade de os acertos recebidos de forma 
automatizada serem verificados por um perito em impressões digitais;
– no artigo 24.º, n.º 1, são aditadas as disposições adequadas para que o comité instituído pelo 
Regulamento de Dublim possa incluir informações sobre o EURODAC na brochura a 
preparar em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3.

A 3 de fevereiro de 2011, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos aprovou um voto de orientação sobre a proposta da Comissão.  

A proposta atual consiste, portanto, em retirar a proposta de 2010 e substituí-la por uma nova, 
com o objetivo, em primeiro lugar, de ter em conta a resolução do Parlamento Europeu e os 
resultados das negociações no Conselho e, em segundo lugar, de introduzir a possibilidade de 
as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros e a Europol terem acesso à base de 
dados central do EURODAC para fins de prevenção, deteção e investigação de infrações 
terroristas e outros crimes graves. Tornou-se indispensável que o acesso ao EURODAC para 
fins de aplicação da lei fosse tido em conta como parte integrante de um acordo equilibrado 
sobre as negociações do pacote relativo ao Sistema Europeu Comum de Asilo, a fim de se 
poder completar esse pacote até ao final de 2012.  

As redes da criminalidade organizada de países terceiros tentam abusar do sistema de asilo 
para trazer elementos criminosos de uma determinada rede para um Estado-Membro da UE, a 
fim de aí atuarem como contactos para os seus negócios ilícitos. Uma vez dentro do território 
de um Estado-Membro da UE, estes membros da rede criminosa organizada pedem asilo com 
identidades falsas, no intuito de usufruírem de uma estadia legítima na UE isenta de qualquer 
registo criminal. Além disso, as informações fornecidas pela Europol sugerem que os 
traficantes de seres humanos também procuram abusar do sistema de asilo, ao pedirem asilo 
recorrendo a um falso país de origem. Com estas preocupações em mente, a relatora saúda a 
possibilidade de as autoridades designadas dos Estados-Membros e o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol) poderem solicitar a comparação de dados dactiloscópicos — com base num 

                                               
1 COM(2009) 344.
2 COM(2010) 555, pp. 2-3.
3 COM(2009) 665 final/2.
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sistema de correspondência ou não correspondência — com os dados conservados na base da 
dados central do EURODAC para fins de prevenção, deteção e investigação de infrações 
terroristas e outros crimes graves. A relatora entende que o acesso ao EURODAC para fins de 
aplicação da lei constitui um significativo passo em frente em relação à última proposta, o 
qual é passível de prevenir o tipo de situações supracitadas, se acompanhado das 
indispensáveis salvaguardas.

A relatora apoia a proposta da Comissão. A relatora apresentou uma série de alterações, que 
se podem agrupar em duas categorias: alterações técnicas (por exemplo, conformidade com 
as disposições do Tratado de Lisboa, referências à proposta de reformulação da Diretiva 
relativa ao estatuto de refugiado, referências internas) e alterações destinadas a clarificar o 
texto (por exemplo, substituição do termo “tecnologia” pelo termo “técnicas” no artigo 4.º, 
aditamentos na secção relativa às estatísticas e clarificação relativa ao direito de acesso aos 
dados). As demais alterações visam incluir observações aplicáveis à Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)46723

Deputado Juan Fernando López Aguilar 
Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
ASP 11G306
Bruxelas

Objeto: Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
a criação de «EURODAC» de comparação de impressões digitais para efeitos 
da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.º […/…] [que estabelece os 
critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela 
análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-
-Membros por um nacional de um país terceiro ou um apátrida] e a pedidos de 
comparação com os dados EURODAC apresentados pelas autoridades 
responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei 
e que altera o Regulamento (UE) n.º 1077/2011, que cria uma Agência 
Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de grande escala 
no espaço de liberdade, segurança e justiça (reformulação)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Senhora Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, examinou a proposta 
referida em epígrafe, nos termos do artigo 87.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo 
à reformulação.

O n.º 3 do referido artigo dispõe o seguinte: 

«Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
não implica alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal, 
informará deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo.

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 156.º e 157.º, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 
partes da proposta que contenham alterações.

No entanto, se em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional a comissão 
competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 
partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 
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Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 54.º, da 
sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 
reformulação.»

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 
do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 
conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para além das 
que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação das 
disposições inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à 
codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas.

Em conclusão, após a apreciação deste assunto na reunião de 17 de setembro de 2012, a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, por 17 votos a favor, 2 votos contra e nenhuma abstenção1, 
recomenda à comissão competente quanto à matéria de fundo que examine a proposta referida 
em epígrafe em conformidade com o disposto no artigo 87.º.

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração.

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: parecer do Grupo Consultivo.

                                               
1 Deputados presentes: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; 
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 18 de julho de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do 
sistema «EURODAC» de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação 
efetiva do Regulamento (UE) n.º […/…] [que estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo 
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou um 
apátrida] e a pedidos de comparação com os dados EURODAC apresentados pelas 
autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da 
lei e que altera o Regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que cria uma Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas 
Informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 
(reformulação)
COM(2012)0254 de 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos, nomeadamente o seu ponto 9, o 
Grupo Consultivo composto pelos serviços jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e 
da Comissão reuniu-se a 14 e 20 de junho de 2012 a fim de examinar, entre outras, a proposta 
em epígrafe apresentada pela Comissão.

Nas reuniões em referência, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho pela qual se procede à reformulação do Regulamento (CE) n.º 2725/2000 do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2000, relativo à criação do sistema "Eurodac" de 
comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva da Convenção de Dublim 
e do Regulamento (CE) n.º 407/2002 do Conselho, de 28 de fevereiro de 2002, que fixa 
determinadas regras de execução do Regulamento (CE) n.º 2725/2000 relativo à criação do 
Sistema "Eurodac" de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva da 
Convenção de Dublim levou o Grupo Consultivo a verificar, de comum acordo, o seguinte:

1) Quanto à exposição de motivos, a fim de que a redação respeite integralmente os requisitos 
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pertinentes definidos no Acordo Interinstitucional, o documento deve especificar quais as 
disposições do ato anterior que permanecem inalteradas na proposta, conforme previsto no 
ponto 6, alínea a), subalínea iii), do referido acordo.

2) As seguintes partes do texto da proposta reformulada deveriam ter sido identificadas por 
meio de carateres "sombreados", que são em geral utilizados para assinalar as alterações de 
fundo:

- No título do ato, as palavras finais "e a pedidos de comparação com os dados EURODAC 
apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins 
de aplicação da lei e que altera o Regulamento (UE) n.º 1077/2011, que cria uma Agência 
Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de grande escala no espaço de 
liberdade, segurança e justiça";

- No artigo 8.º, n.º 1, parte introdutória, no artigo 24.º, n.ºs 1, 5 e 6, e no artigo 26.º, a 
substituição da designação "Unidade Central" pelo termo "Agência";

- No artigo 9.°, n.º 3, a expressão "com exceção dos dados transmitidos nos termos do artigo 
10.°, alínea b)";

- No artigo 9.º, n.º 5, a substituição de "n.º 1 do artigo 5.º " por "artigo 8.°, alíneas a) a g)";

- No artigo 17.º, n.º 4, a supressão das palavras "e 6";

- No artigo 24.º, n.º 2, as palavras "no artigo 14.°, n.º 2 e no artigo 17.°, n.º 2";

- No artigo 27.º, n.º 3, a supressão de "alínea a) do n.º 4 do artigo 12.° ";

3) As formulações existentes dos considerandos 13, 14, 20 e 23 do Regulamento (CE) 
n.º 2725/2000 deveriam estar presentes no texto da proposta de reformulação. Estas 
formulações deveriam estar identificadas pelo duplo riscado e pelo sombreado cinzento, que 
são em geral utilizados para assinalar as alterações de fundo que consistem na supressão 
proposta dos textos existentes.

4) No artigo 2.º, n.º 1, alínea c), subalínea i), a referência ao "artigo 6.º" parece ser inexata e 
deveria ser substituída por uma referência correta.

5) No artigo 2.º, n.º 1, alínea c), subalínea ii), a referência ao "artigo 11.°" deveria ser 
adaptada, passando a constituir uma referência ao "artigo 14.°".

6) No artigo 2.º, n.º 1, alínea c), subalínea iii), a referência ao "artigo 14.°" deveria ser 
adaptada, passando a constituir uma referência ao "artigo 17.°".

7) No artigo 2.º, alínea e), a referência ao "artigo 18.°, n.º 4" deve ser adaptada, passando a 
constituir uma referência ao "artigo 25.°, n.º 4".

8) No artigo 8.º, n.º 1, alínea a), a formulação "os requerentes de asilo", que figura antes da 
palavra "pessoas" na atual redação do artigo 3.º, n.º 3, primeiro parágrafo, alínea a), do 
Regulamento (CE) n.º 2725/2000 deveria estar presente e ter sido identificada com duplo 
riscado.
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9) No artigo 9.º, n.º 3, a formulação "pela Unidade Central", que figura entre as palavras "são 
comparados" e "com os dados dactiloscópicos" na atual redação do artigo 4.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 2725/2000, deveria estar presente e ter sido identificada com duplo 
riscado.

10) No artigo 16.º, n.º 2, a referência ao "artigo 28.°, n.º 3" deve ser adaptada, passando a 
constituir uma referência ao "artigo 27.°, n.º 3".

11) No artigo 29.º, n.º 13, a referência ao "n.º 3" deve ser adaptada, passando a constituir uma 
referência ao "n.º 11".

12) A atual redação do artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 2725/2000 deveria estar presente 
e ter sido identificada com duplo riscado.

13) A redação introdutória e as alíneas a) e b) do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 407/2002 
deveriam estar presentes no texto reformulado e ter sido identificadas com duplo riscado. A 
alínea c) do mesmo artigo deveria estar presente e ter sido identificada com duplo riscado e 
sombreado cinzento.

14) A atual redação do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 407/2002 deveria estar presente no 
texto reformulado e ter sido identificada com duplo riscado.

A análise efetuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço não contém outras alterações de fundo que não sejam as nela identificadas 
como tal. O Grupo Consultivo verificou, de igual modo, que, no que diz respeito à codificação 
das disposições inalteradas do ato precedente com estas alterações, a proposta se cinge à 
codificação pura e simples do texto jurídico existente, sem alterações substanciais.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor-Geral


