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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. O 
texto novo é assinalado em itálico e a negrito na coluna da direita. O texto 
novo é assinalado em itálico e a negrito na coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do 
intercâmbio automatizado de dados de ADN no Reino Unido
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto do Conselho (14247/2019),

– Tendo em conta o artigo 39.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia, com a redação que 
lhe foi dada pelo Tratado de Amsterdão, e o artigo 9.º do Protocolo n.º 36 relativo às 
disposições transitórias, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C9-
0198/2019),

– Tendo em conta a Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de 23 de junho de 2008, relativa 
ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta 
contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras1, nomeadamente o artigo 33.º, 

– Tendo em conta o artigo 82.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0100/2020),

1. Rejeita o projeto do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

1 JO L 210 de 6.8.2008, p. 1.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente projeto de decisão de execução do Conselho, em conformidade com o artigo 33.º 
da Decisão 2008/615/JAI do Conselho (a seguir designada «Decisão Prüm»)1, visa permitir o 
intercâmbio de dados datiloscópicos entre o Reino Unido e os Estados-Membros vinculados 
pela Decisão Prüm. 

1. Antecedentes

A Decisão Prüm prevê o intercâmbio de informações entre as autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela prevenção e investigação de infrações penais. Para o 
efeito, as autoridades competentes podem proceder ao intercâmbio de dados datiloscópicos 
tratados nos seus sistemas automáticos de identificação datiloscópica nacionais criados tendo 
em vista a prevenção e investigação de infrações penais. O artigo 9.º da Decisão Prüm prevê 
que a autoridade competente de um Estado-Membro possa efetuar consultas automatizadas 
sobre os dados datiloscópicos no sistema nacional de outro Estado-Membro. A transmissão de 
dados pessoais ao abrigo da referida Decisão apenas pode ser efetuada depois de o Conselho 
decidir que o Estado-Membro que deseje participar no intercâmbio transpôs para o seu direito 
nacional as disposições gerais relativas à proteção de dados previstas na Decisão Prüm 
(artigos 25.º, n.º 2, e 33.º da Decisão Prüm). Em conformidade com a Decisão 2008/616/JAI2 
do Conselho, a decisão de execução proposta deve ser adotada após um relatório de avaliação 
sobre a aplicação das disposições gerais relativas à proteção de dados previstas na Decisão 
Prüm, com base num questionário, num ensaio-piloto e numa visita de avaliação, cujos 
resultados devem ser apresentados ao Conselho. 
O sistema de intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, estabelecido pela Decisão Prüm, baseia-se no princípio da plena 
reciprocidade de acesso e visa intensificar a cooperação transfronteiriça, através do intercâmbio 
de dados tratados nos seus sistemas nacionais de prevenção e investigação de infrações penais 
(por exemplo, dados sobre pessoas condenadas e suspeitos). Não obstante, tornou-se claro que 
a aplicação da Decisão Prüm por parte dos diferentes Estados-Membros não está inteiramente 
em consonância com o princípio da plena reciprocidade. Ademais, a capacidade de partilha de 
informações entre os Estados-Membros também varia consideravelmente e resulta num 
desequilíbrio relativo ao fluxo de informação. 

Em 2019, o Conselho adotou uma decisão que concede ao Reino Unido acesso ao mecanismo 
de intercâmbio de informações relacionadas com o ADN3. O Conselho pretende, através do 
projeto proposto, facultar ao Reino Unido o acesso ao intercâmbio de dados dactiloscópicos. O 
Conselho não formulou qualquer intenção de iniciar um processo similar para os dados de 
registo de veículos, que é a parte mais bem-sucedida da arquitetura de Prüm. 

1 Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de 23 de junho de 2008, relativa ao aprofundamento da cooperação 
transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras 
(JO L 210 de 6.8.2008, p. 1).

2 Decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de junho de 2008, referente à execução da Decisão 
2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da 
luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras (JO L 210 de 6.8.2008, p. 12).

3 Decisão de Execução (UE) 2019/968 do Conselho, de 6 de junho de 2019, relativa ao lançamento do 
intercâmbio automatizado de dados de ADN no Reino Unido (JO L 156 de 13.6.2019, p. 8).
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As Decisões 2008/615/JAI e 2008/616/JAI do Conselho estabelecem normas para o 
intercâmbio entre os Estados-Membros. A este respeito, importa salientar que, em outubro de 
2019, a Comissão Europeia decidiu dar início a procedimentos de infração, mediante o envio 
de cartas de notificação formais à Áustria, Bulgária, Hungria e Roménia, tendo em vista a 
assinatura, em 13 de setembro de 2018, de um acordo com cinco países dos Balcãs Ocidentais 
sobre o intercâmbio automatizado de dados de ADN, de dados dactiloscópicos e de registo de 
veículos. A Comissão considera que o acordo constitui uma violação da competência exclusiva 
da UE neste domínio, nomeadamente porque o intercâmbio desses dados entre os 
Estados-Membros é abrangido pelas Decisões Prüm do Conselho (Decisões 2008/615/JAI e 
2008/616/JAI do Conselho)4. Foram expressas preocupações similares em relação ao 
estabelecimento de um intercâmbio de dados dactiloscópicos e de ADN com outros países 
terceiros, como, por exemplo, os Estados Unidos da América.

2. Objetivo e principais elementos do projeto de decisão do Conselho

Através deste projeto de decisão de execução, o Conselho pretende permitir que o Reino 
Unido participe na consulta automatizada de dados datiloscópicos e proceda à transmissão e 
receção de dados datiloscópicos em conformidade com o sistema previsto no artigo 9.º da 
Decisão Prüm. 

Porém, tal como o Conselho refere na sua decisão de execução, o Reino Unido não pretende 
disponibilizar os dados datiloscópicos de suspeitos, contrariamente às expectativas do Conselho 
e em contraste com decisões semelhantes adotadas para outros Estados-Membros. Esta facto é 
igualmente contrário ao princípio da reciprocidade subjacente ao sistema de Prüm. 

O Conselho aceitou esta situação particular na sua anterior Decisão de Execução (UE) 
2019/968, de 6 de junho de 2019, relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de 
dados de ADN no Reino Unido, em vigor desde 7 de junho de 2019. O Conselho, consciente 
da violação do princípio da reciprocidade e na sequência do parecer negativo emitido pela 
Comissão devido à violação do princípio da plena reciprocidade, salientou a importância 
prática e operacional da inclusão de perfis de suspeitos no intercâmbio automatizado de dados 
de ADN para a segurança pública, em particular para a luta contra o terrorismo e a 
criminalidade transfronteiras. Por conseguinte, o Conselho subordinou expressamente a 
continuação destes intercâmbios à obrigação de o Reino Unido proceder a uma revisão 
completa da sua política de exclusão dos perfis de suspeitos do intercâmbio automatizado de 
dados de ADN até 15 de junho de 2020. Se, até essa data, o Reino Unido não notificar o 
Conselho de que procedeu à revisão da sua política, o Conselho deve, no prazo de três meses, 
reavaliar a situação no que diz respeito à prossecução ou à cessação do intercâmbio de dados 
de ADN com o Reino Unido.

3. Cláusula de revisão

Ciente desta anomalia, o Conselho, tal como na sua Decisão de Execução (UE) 2019/968, 
reitera no projeto de decisão proposto a «importância prática e operacional da inclusão de perfis 
de suspeitos no intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos para a segurança pública e 
em especial para a luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras». 
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Por este motivo, o Conselho estabelece igualmente uma cláusula de revisão da presente 
decisão de execução. Se, até 15 de junho de 2020, o Reino Unido não tiver reapreciado a sua 
política de exclusão dos perfis de suspeitos do intercâmbio automatizado de dados 
datiloscópicos, o Conselho pode pôr termo ao intercâmbio de dados datiloscópicos com o 
Reino Unido.

4. Saída do Reino Unido da União Europeia: impacto do período de transição

No caso em apreço, o efeito prático da adoção do projeto de decisão de execução e o 
intercâmbio de dados datiloscópicos entre os Estados-Membros e o Reino Unido limitar-se-á 
ao período de transição estabelecido no Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica5. 
Após este período de transição, que termina em 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido 
torna-se um país terceiro. Ademais, o requisito essencial previsto no artigo 25.º, n.º 2, da 
Decisão Prüm é aplicável aos Estados-Membros que participam no quadro jurídico de Prüm. 
Se considerado pertinente, e assim se decidir, um país terceiro necessitará de um instrumento 
jurídico diferente para proceder ao intercâmbio de dados datiloscópicos ou de outros dados 
pessoais previstos na Decisão Prüm.

5. Futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido

As futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido podem ser regidas por um novo 
acordo de parceria. As negociações sobre este novo acordo de parceria foram encetadas em 
março de 2020 e irão também abranger a cooperação policial e judiciária em matéria penal. A 
continuação do intercâmbio de dados datiloscópicos entre os Estados-Membros e o Reino 
Unido enquanto país terceiro estará sujeita a condições e garantias específicas devido ao 
estatuto de país terceiro do Reino Unido e ao facto de este não poder, evidentemente, usufruir 
dos mesmos direitos e recursos que um Estado-Membro.

A recomendação da Comissão, de 3 de fevereiro de 2020, relativa a uma decisão do Conselho 
que autoriza a abertura de negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte6, prevê que a futura parceria no contexto da cooperação 
policial seja alicerçada em compromissos de respeito dos direitos fundamentais, incluindo uma 
proteção adequada dos dados pessoais, que é um elemento viabilizador da cooperação. É 
referido, ademais, que o nível de ambição da cooperação policial e judiciária dependerá do nível 
de proteção de dados pessoais garantido no Reino Unido. Foi salientado que a Comissão 
envidará os esforços necessários para adotar uma decisão de adequação, no sentido de facilitar 
tal cooperação, se as condições aplicáveis forem cumpridas (ponto 112). 

Numa declaração escrita, de 3 de fevereiro de 2020, sobre as relações entre o Reino Unido e a 
União Europeia7, o primeiro-ministro britânico declarou que, futuramente, o Reino Unido iria 
elaborar políticas separadas e independentes em determinados domínios, nomeadamente a 

5 JO L 29 de 31.1.2020, p. 1.
6  COM (2020)0035.
7 Declaração escrita – HCWS86, que define a abordagem proposta pelo Governo para as 

negociações com a UE sobre as nossas futuras relações, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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proteção de dados. Ademais, durante a primeira ronda de negociações (2-5 de março de 2020) 
sobre o futuro acordo de parceria, o Reino Unido informou que, no que diz respeito à 
cooperação judiciária e policial em matéria penal, não se compromete a aplicar a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos nem aceitará a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE. Em 
resposta, o negociador da UE, Michel Barnier, deixou claro que, se o Reino Unido mantiver 
esta posição, haverá consequências imediatas e práticas para a cooperação entre a União 
Europeia e o Reino Unido, que continuará a ser possível com base em acordos internacionais, 
mas que não será muito ambiciosa8. 

Na sua resolução, de 12 de fevereiro de 20209, o Parlamento Europeu salienta que o Reino 
Unido não pode ter acesso direto aos dados dos sistemas de informação da UE ou participar nas 
estruturas de gestão das agências da UE no domínio da liberdade, segurança e justiça, ao passo 
que qualquer partilha de informações – incluindo de dados pessoais com o Reino Unido – deve 
estar subordinada a condições rigorosas em matéria de garantias, auditoria e de supervisão, 
incluindo um nível de proteção dos dados pessoais equivalente ao previsto no direito da União.

O Parlamento recorda que, no âmbito do direito da União, tal como interpretado pelo Tribunal 
de Justiça da União Europeia10, para que a Comissão declare a adequação do quadro de proteção 
de dados do Reino Unido, deve demonstrar que o Reino Unido proporciona um nível de 
proteção «essencialmente equivalente» ao oferecido pelo quadro jurídico da UE, incluindo no 
caso das transferências ulteriores para países terceiros. A este respeito, o Parlamento considera 
necessário prestar especial atenção ao quadro jurídico do Reino Unido no domínio da segurança 
nacional ou do tratamento de dados pessoais pelas autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei. 

O Parlamento também salientou que quaisquer disposições recíprocas em matéria de 
intercâmbio atempado, eficaz e eficiente de dados do registo de identificação dos passageiros 
(PNR) e de tratamento de ADN, de impressões digitais e de dados de registo de veículos (Prüm), 
bem como a cooperação operacional através da Europol e da Eurojust, devem basear-se em 
garantias e condições sólidas e estar em plena conformidade com o parecer 1/15 do TJUE11. 

O Parlamento instou, ademais, o Reino Unido a corrigir as graves deficiências identificadas no 
que diz respeito à sua utilização do SIS e instou o Conselho e a Comissão a acompanharem de 
perto o processo, a fim de assegurar que todas as deficiências sejam corrigidas de forma 
adequada e sem demora. O Parlamento considera que as modalidades da futura cooperação 
entre a UE e o Reino Unido no domínio da aplicação da lei só devem ser debatidas quando as 
deficiências forem corrigidas.

6. Conclusão

Os dados datiloscópicos constituem uma categoria particularmente sensível de dados pessoais 
que exigem uma proteção específica, uma vez que o seu tratamento pode criar riscos 
significativos em matéria de direitos e liberdades fundamentais. O direito da União exige que 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Processo C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner 

(«Schrems»), ECLI:EU:C:2015:650.
11 Parecer 1/15 PNR, Canadá, ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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tal tratamento de dados, sempre que efetuado, esteja sujeito a garantias adequadas no âmbito 
dos direitos e das liberdades do titular desses dados. 

Tendo em conta o estado atual das negociações sobre as futuras relações entre o Reino Unido 
e a União Europeia, não é ainda claro se, após 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido cumprirá 
os requisitos exigidos pelo direito da União para que seja considerado em condições de garantir 
um nível de proteção substancialmente equivalente ao previsto no direito da UE. Com efeito, 
sem um nível de proteção dos dados pessoais substancialmente equivalente, ou de condições e 
garantias fortes e rigorosas para o tratamento de dados datiloscópicos, o tratamento resultante 
da consulta automatizada de impressões digitais e o intercâmbio de dados pessoais previstos no 
artigo 9.º da Decisão Prüm criariam sérios riscos para a proteção dos direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas. 

O relator considera, igualmente, que a questão da inclusão dos dados de suspeitos deve ser 
resolvida antes de se permitir o intercâmbio de dados com o Reino Unido, de modo a assegurar 
que os intercâmbios de dados automatizados respeitem plenamente o princípio da reciprocidade 
do sistema de Prüm, aplicado por outros Estados-Membros que nele participam.

O projeto de decisão de execução proposto pode ser adotado e entrar em vigor apenas algumas 
semanas antes de 15 de junho de 2020, data em que o Reino Unido deve notificar o Conselho 
da sua intenção de disponibilizar os perfis de suspeitos e em que o Conselho reavaliará a 
continuação do intercâmbio de dados.

Ademais, apesar do pedido de informações adicionais apresentado pelos membros da Comissão 
LIBE à Presidência do Conselho, na reunião da Comissão LIBE de 18 de fevereiro de 2020, e 
das cartas do presidente da Comissão LIBE, de 20 de fevereiro e de 5 de março de 2020, 
dirigidas à Presidência do Conselho e à Comissão, solicitando respostas a perguntas escritas 
concretas, bem como de todos os documentos relacionados com este projeto de decisão de 
execução e com a execução da Decisão Prüm, o Parlamento ainda não recebeu o relatório de 
avaliação global, que sintetiza os resultados do questionário, da visita de avaliação e do ensaio-
piloto referentes ao intercâmbio de dados dactiloscópicos, que foi apresentado ao Conselho. Na 
sua carta de 20 de março de 2020, a Presidência do Conselho recusou a disponibilização dos 
documentos solicitados sem uma justificação clara. A apresentação deste relatório constitui um 
requisito prévio para a aprovação da decisão de execução. O relator considera que este relatório 
de avaliação deveria ter sido apresentado ao Parlamento, a fim de permitir que este 
desempenhasse, de forma adequada, as suas funções legislativas e de controlo no âmbito do 
procedimento jurídico em vigor. Ademais, o relator considera que o Conselho deve adotar o ato 
de execução após o Reino Unido ter manifestado a sua intenção de incluir os dados relativos a 
suspeitos no intercâmbio de dados de ADN e de dados dactiloscópicos, confirmando assim a 
sua intenção de aplicar a plena reciprocidade nas futuras relações de segurança com a União.

Por conseguinte, na ausência desta informação fundamental, e tendo em conta que o presente 
projeto de decisão de execução do Conselho seria necessariamente limitado no tempo até 31 de 
dezembro de 2020, podendo mesmo ser concluído após 15 de junho de 2020, o relator considera 
que a decisão de execução que permite ao Reino Unido proceder a uma consulta automatizada 
de dados datiloscópicos, bem como receber e transmitir dados pessoais nos termos do artigo 9.º 
da Decisão 2008/615/JAI não deve ser adotada nas presentes condições. 
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O projeto de decisão de execução do Conselho baseia-se num ato jurídico adotado no âmbito 
do terceiro pilar do antigo Tratado da União Europeia. Nos termos do artigo 39.º, n.º 1, do 
antigo Tratado da União Europeia, que o Tribunal de Justiça considerou que continua a ser 
aplicável em conformidade com o artigo 9.º do Protocolo n.º 36, quando o Conselho adota 
medidas de execução com base no acervo do antigo terceiro pilar, o Parlamento tem de ser 
consultado, mas o Conselho pode fixar o prazo de que o Parlamento dispõe para emitir o seu 
parecer. No âmbito de dossiês similares anteriores, os respetivos relatores propuseram que o 
Parlamento aprovasse o ato de execução e, por conseguinte, foi considerada oportuna uma 
aprovação sem alterações (processo simplificado nos termos do artigo 52.o do Regimento). Este 
procedimento foi considerado adequado também para respeitar o prazo fixado pelo Conselho. 
Uma vez que o relator considera que o Parlamento não deve aprovar o projeto de decisão de 
execução proposto, o procedimento seguido é o que rege a elaboração de relatórios nos termos 
do artigo 59.º do Regimento, uma vez que se afigura mais adequado.

7. Recomendações do relator

Face ao exposto, o relator recomenda que o Parlamento rejeite o projeto de decisão de execução 
do Conselho e solicite que o Conselho não adote o seu projeto de decisão de execução, nem 
qualquer decisão nesta matéria até à obtenção de garantias por parte do Reino Unido relativas 
à plena reciprocidade e à proteção de dados, bem como até à negociação e definição do novo 
quadro jurídico para o novo acordo de cooperação com o Reino Unido.
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