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Alteração 767
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Capítulo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Emissão, recusa, anulação ou revogação de 
uma autorização de viagem

Emissão, recusa, atualização, anulação ou 
revogação de uma autorização de viagem

Or. en

Alteração 768
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem quaisquer provas para 
concluir que a presença da pessoa no 
território dos Estados-Membros representa 
um risco de segurança, o sistema central do 
ETIAS do Estado-Membro responsável 
deve emitir a autorização de viagem.

Or. fr

Alteração 769
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco, o 
sistema central do ETIAS do Estado-
Membro responsável deve emitir a 
autorização de viagem.

Or. en

Alteração 770
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração ilegal, de segurança ou de saúde 
pública, o sistema central do ETIAS do 
Estado-Membro responsável deve emitir a 
autorização de viagem.

Or. en

Alteração 771
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a avaliação de um 1. Sempre que a avaliação de um 
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pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem motivos razoáveis com 
base em indícios factuais para concluir 
que a presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa uma ameaça
para a segurança, o sistema central do 
ETIAS do Estado-Membro responsável 
deve emitir a autorização de viagem.

Or. en

Justificação

«Motivos razoáveis» que não se baseiem em indícios factuais são apenas suposições.

Alteração 772
Sergei Stanishev

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
segurança ou de saúde pública, o sistema 
central do ETIAS do Estado-Membro 
responsável deve emitir a autorização de 
viagem.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores destinadas a suprimir a prevenção da 
migração irregular dos principais objetivos do presente regulamento.
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Alteração 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular, de segurança ou de 
saúde pública, o sistema central do ETIAS 
do Estado-Membro responsável deve 
emitir a autorização de viagem.

1. Sempre que a avaliação de um 
pedido, segundo os procedimentos 
previstos nos capítulos III, IV e V, indicar 
que não existem indícios factuais ou 
motivos razoáveis para concluir que a 
presença da pessoa no território dos 
Estados-Membros representa um risco de 
migração irregular ou de segurança, o 
sistema central do ETIAS do Estado-
Membro responsável deve emitir a 
autorização de viagem.

Or. en

Alteração 774
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro responsável, ao emitir 
uma autorização de viagem, pode fazer 
acompanhá-la de um indicador 
recomendando controlos adicionais no 
ponto de passagem de fronteira. Este 
indicador só deve ser visível para os 
guardas de fronteira, devendo indicar a 
razão pela qual o indicador foi criado e 
ser removido automaticamente quando o 
controlo tiver sido efetuado.

Or. en
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Alteração 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro responsável pode 
solicitar, nos termos da [Diretiva SIS], 
que seja criada uma indicação no SIS 
recomendando a realização de uma 
[investigação] ou a efetuação, de forma 
discreta, de um controlo específico. Essa 
indicação pode também ser criada 
mediante pedido de um Estado-Membro 
consultado.

Or. en

Justificação

Se subsistirem dúvidas ou se a pessoa for suspeita, ainda que lhe tenha sido emitida uma 
autorização de viagem, os Estados-Membros devem utilizar os meios à sua disposição para 
solicitar a realização de uma intervenção nas fronteiras externas da União. Tal permitirá 
utilizar eficazmente os sistemas existentes, assegurando, ao mesmo tempo, que as garantias 
processuais sejam tomadas em consideração.

Alteração 776
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autorização de viagem é válida 
durante cinco anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

2. A autorização de viagem é válida 
para várias viagens durante um período de 
três anos ou até ao termo da validade do 
documento de viagem registado no pedido, 
consoante a data que se verifique primeiro, 
e é válida para o território dos Estados-
Membros.

A validade da autorização de viagem 
depende da validade dos dados fornecidos 
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no pedido no momento da entrada no 
território dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 777
Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autorização de viagem é válida 
durante cinco anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

2. A autorização de viagem é válida 
durante três anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros. Não 
obstante, para as categorias de 
requerentes isentos do pagamento da taxa 
de autorização, em conformidade com o 
disposto no artigo 16.º, n.º 2, a 
autorização de viagem é válida para uma 
única entrada.

Or. en

Alteração 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autorização de viagem é válida 
durante cinco anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

2. A autorização de viagem é válida 
durante três anos, até ao termo da duração 
da atividade que justifica a isenção do 
pagamento da taxa de autorização, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, 
alíneas c) a e), ou até ao termo da validade 
do documento de viagem registado no 
pedido, consoante a data que se verifique 
primeiro, e é válida para o território dos 
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Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 779
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autorização de viagem é válida 
durante cinco anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

2. A autorização de viagem é válida 
durante três anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

Or. nl

Alteração 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autorização de viagem é válida 
durante cinco anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

2. A autorização de viagem é válida 
durante dois anos ou até ao termo da 
validade do documento de viagem 
registado no pedido, consoante a data que 
se verifique primeiro, e é válida para o 
território dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 781
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Uma autorização de viagem não 
confere um direito de entrada automático.

Suprimido

Or. en

Alteração 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma autorização de viagem não 
confere um direito de entrada automático.

3. Uma autorização de viagem não 
confere um direito de entrada automático
nem de permanência.

Or. fr

Alteração 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma autorização de viagem não 
impede a tomada de medidas 
relativamente a uma indicação no SIS.

Or. en

Alteração 784
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 30.º-A

Emissão de uma autorização de viagem 
nas fronteiras externas

1. Em casos excecionais, a autorização de 
viagem pode ser emitida nos pontos de 
passagem de fronteira, se estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

a) O requerente satisfaz as condições 
estabelecidas no artigo 5.º, n.º 1, 
alíneas a), d) e e), do Código das 
Fronteiras Schengen;

b) O requerente não pôde requerer uma 
autorização de viagem antecipadamente e 
apresenta, se necessário, os documentos 
comprovativos dos motivos imprevisíveis e 
imperativos da entrada; e

c) É considerado garantido o regresso do 
requerente ao seu país de origem, de 
residência ou de trânsito através de 
Estados diferentes dos Estados-Membros 
que aplicam a totalidade do acervo de 
Schengen.

2. Uma autorização de viagem emitida na 
fronteira externa autoriza a estada do 
titular com uma duração máxima de 
30 dias, consoante o objetivo e as 
condições da estada prevista. Em caso de 
trânsito, a duração da estada autorizada 
deve corresponder ao tempo que é 
necessário para o objetivo do trânsito.

3. São aplicáveis as disposições relativas à 
fundamentação e notificação da recusa, 
bem como ao direito de recurso.

Or. en

Alteração 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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a) Apresentar um documento de 
viagem que tenha sido declarado 
extraviado, roubado ou invalidado;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Recusar a autorização de viagem em caso de apresentação de um documento de viagem 
inválido contraria a prática corrente das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e 
dos serviços de informações e a legislação europeia. De facto, cada pedido deve ser objeto de 
uma avaliação manual e efetuada a nível individual. Além disso, em alguns casos, é 
conveniente autorizar a pessoa a alcançar a fronteira para efeitos de aplicação da lei.

Alteração 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apresentar um documento de 
viagem que tenha sido declarado 
extraviado, roubado ou invalidado;

a) Apresentar um documento de 
viagem que tenha sido declarado 
extraviado, roubado ou invalidado, nos 
termos da verificação prevista no 
artigo 20.º, n.º 3, alínea a).

Or. en

Alteração 787
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Tiver apresentado declarações 
falsas ou omitido factos no pedido;

Or. en
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Alteração 788
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Representar um risco de migração 
irregular;

Suprimido

Or. fr

Alteração 789
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Representar um risco de migração 
irregular;

Suprimido

Or. en

Alteração 790
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Representar um risco de migração 
irregular;

Suprimido

Or. en

Alteração 791
Sergei Stanishev
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Representar um risco de migração 
irregular;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores destinadas a suprimir a prevenção da 
migração irregular dos principais objetivos do presente regulamento.

Alteração 792
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Representar um risco de migração 
irregular;

b) Representar um risco de migração 
ilegal;

Or. en

Alteração 793
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Representar um risco de segurança; c) Representar um perigo para um 
indivíduo, a comunidade ou a segurança 
de um ou vários Estados-Membros;

Or. en

Alteração 794
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Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Representar um risco de segurança; c) Representar uma ameaça para a
segurança;

Or. en

Alteração 795
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Representar um risco de saúde 
pública;

Suprimido

Or. fr

Alteração 796
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Representar um risco de saúde 
pública;

Suprimido

Or. en

Alteração 797
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
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Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Representar um risco de saúde 
pública;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 15.º, n.º 4, alínea a).

Alteração 798
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Representar um risco de saúde 
pública;

Suprimido

Or. en

Alteração 799
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de viagem é igualmente 
recusada se houver dúvidas razoáveis 
sobre a autenticidade dos dados, a 
fiabilidade das declarações do requerente, 
os documentos justificativos apresentados 
ou a veracidade do seu conteúdo.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 800
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização de viagem é igualmente 
recusada se houver dúvidas razoáveis sobre 
a autenticidade dos dados, a fiabilidade das 
declarações do requerente, os documentos 
justificativos apresentados ou a veracidade 
do seu conteúdo.

A autorização de viagem é igualmente 
recusada se houver dúvidas razoáveis, 
sérias e fundamentadas sobre a 
autenticidade dos dados, a fiabilidade das 
declarações do requerente, os documentos 
justificativos apresentados ou a veracidade 
do seu conteúdo.

Or. en

Justificação

Proposta do Comité Meijers para garantir um controlo eficaz.

Alteração 801
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
interpor recurso. Os recursos são 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre o pedido e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro. A unidade nacional 
do ETIAS do Estado-Membro responsável 
deve facultar aos requerentes as 
informações sobre o procedimento a seguir 
em caso de recurso.

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito de 
obter informações acerca dos motivos que 
conduziram a essa recusa, a fim de 
exercer o seu direito de acesso aos dados 
pessoais que lhes digam respeito e de
interpor recurso, com as garantias 
necessárias relativamente aos princípios 
da proteção das pessoas singulares e de 
respeito pelos direitos fundamentais, 
conforme definido pelo direito europeu e 
pelo direito internacional. Os recursos são 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre o pedido e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro. A unidade nacional 
do ETIAS do Estado-Membro responsável 
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deve facultar aos requerentes as 
informações sobre o procedimento a seguir 
em caso de recurso.

Or. fr

Alteração 802
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
interpor recurso. Os recursos são 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre o pedido e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro. A unidade 
nacional do ETIAS do Estado-Membro 
responsável deve facultar aos requerentes 
as informações sobre o procedimento a 
seguir em caso de recurso.

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem não têm direito 
a interpor recurso. É aplicável o artigo 1.º-
A (novo) do Regulamento (CE) 
n.º 539/2001.

Or. en

Alteração 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
interpor recurso. Os recursos são 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre o pedido e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro. A unidade nacional 
do ETIAS do Estado-Membro responsável 

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
interpor recurso e direito a vias de recurso 
efetivas. Os recursos são interpostos e as 
vias de recurso são acionadas no Estado-
Membro que tomou a decisão sobre o 
pedido e em conformidade com a 
legislação nacional desse Estado-Membro. 
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deve facultar aos requerentes as 
informações sobre o procedimento a seguir 
em caso de recurso.

Os recursos e as vias de recurso são 
supervisionados por um órgão judicial. A 
unidade nacional do ETIAS do Estado-
Membro responsável deve facultar aos 
requerentes as informações sobre o 
procedimento a seguir em caso de recurso 
ou via de recurso.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 804
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
interpor recurso. Os recursos são 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre o pedido e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro. A unidade nacional 
do ETIAS do Estado-Membro responsável 
deve facultar aos requerentes as 
informações sobre o procedimento a seguir 
em caso de recurso.

2. Os requerentes a quem foi recusada 
uma autorização de viagem têm direito a 
uma via de recurso efetiva. Os 
procedimentos de recurso são efetuados
no Estado-Membro que tomou a decisão 
sobre o pedido e em conformidade com a 
legislação nacional desse Estado-Membro, 
que deve prever a possibilidade de recurso 
judicial. A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro responsável deve facultar 
aos requerentes as informações sobre o 
procedimento a seguir.

Or. en

Justificação

Com base no parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e do Grupo 
do Artigo 29.º e também em consonância com o acórdão do TJUE no processo C-362/14, 
Schrems, n.º 95.

Alteração 805
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Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Notificação da emissão ou da recusa de 
uma autorização de viagem

Notificação da emissão ou da recusa de 
uma autorização de viagem ou de uma 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada

Or. fr

Alteração 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de emissão de uma 
autorização de viagem, o requerente recebe 
imediatamente uma notificação através do 
serviço de correio eletrónico que inclui:

1. No caso de emissão de uma 
autorização de viagem ou de uma 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada, o requerente recebe 
imediatamente uma notificação através do 
serviço de correio eletrónico que inclui:

Or. fr

Alteração 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A indicação clara de que a 
autorização de viagem foi emitida, bem 
como o número do pedido de autorização 
de viagem;

a) A indicação clara de que a 
autorização de viagem ou a autorização de 
viagem com validade territorial limitada
foi emitida, bem como o número do pedido 
de autorização de viagem;
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Or. fr

Alteração 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As datas de início e termo do 
período de validade da autorização de 
viagem;

b) As datas de início e termo do 
período de validade da autorização de 
viagem ou da autorização de viagem com 
validade territorial limitada;

Or. fr

Alteração 809
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A indicação clara de que, no 
momento da entrada, o requerente terá de 
apresentar o mesmo documento de viagem 
que indicou no formulário de pedido e 
que qualquer alteração do documento de 
viagem implicará um novo pedido de 
autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 810
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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c-A) Se adequado, o território ou os 
territórios dos Estados-Membros em que o 
candidato está autorizado a viajar;

Or. fr

Alteração 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma ligação para o sítio Web 
público do ETIAS que contém informações 
sobre a possibilidade de o requerente 
revogar a autorização de viagem.

d) Uma ligação para o sítio Web 
público do ETIAS que contém informações 
sobre a possibilidade de o requerente 
revogar a autorização de viagem ou a 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada e uma indicação clara 
de que a sua autorização pode ser 
revogada se as condições para a sua 
emissão deixaram de estar preenchidas;

Or. fr

Alteração 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A indicação clara de que a 
autorização de viagem ou a autorização 
de viagem com validade territorial 
limitada não constitui uma autorização de 
entrada, e uma chamada de atenção para 
as condições de entrada previstas no
artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
2016/399;

Or. fr
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Alteração 813
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma ligação que permita proceder 
à atualização dos dados fornecidos no 
pedido a que se refere o artigo 32.º-A.

Or. en

Alteração 814
Brice Hortefeux

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de recusa de uma 
autorização de viagem, o requerente recebe 
imediatamente uma notificação através do 
serviço de correio eletrónico que inclui:

2. No caso de recusa de uma 
autorização de viagem, o requerente recebe 
logo que seja possível uma notificação 
através do serviço de correio eletrónico que 
inclui:

Or. fr

Alteração 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O ou os motivos da recusa da 
autorização de viagem, nos termos 
previstos no artigo 31.º, n.º 1;

c) O ou os motivos pormenorizados e 
específicos da recusa da autorização de 
viagem, nos termos previstos no artigo 
31.º, n.º 1;
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Estas informações devem ser suficientes 
para permitir que os requerentes 
interponham recursos e acionem vias de 
recurso pertinentes.

Or. en

Alteração 816
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O ou os motivos da recusa da 
autorização de viagem, nos termos 
previstos no artigo 31.º, n.º 1;

c) O ou os motivos da recusa da 
autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 817
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

Suprimido

Or. en

Alteração 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento d) Informações sobre o procedimento 
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a adotar para interpor recurso. a adotar para interpor recurso, incluindo, 
pelo menos, a legislação nacional 
aplicável aos recursos, a autoridade 
competente, quaisquer requisitos 
processuais necessários e o prazo para 
interpor um recurso.

Or. en

Alteração 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso ou acionar 
uma via de recurso.

Or. en

Alteração 820
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso ou acionar 
uma via de recurso efetiva.

Or. en

Alteração 821
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)



PE609.323v02-00 26/162 AM\1135937PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A

Atualização dos dados fornecidos no 
pedido

1. Os titulares de uma autorização de 
viagem são obrigados a atualizar os dados 
fornecidos no pedido a que se refere o 
artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a f), e n.º 4, 
alíneas a) a d), logo que os dados 
inicialmente apresentados já não sejam 
válidos e, o mais tardar, uma semana 
antes da sua entrada no território dos 
Estados-Membros.

2. A atualização e o tratamento destes 
dados são efetuados a título gratuito.

3. Deve ser levada a cabo uma análise dos 
dados atualizados, em conformidade com 
os procedimentos previstos nos 
capítulos III, IV e V, e o titular da 
autorização de viagem deve ser notificado 
da sua validade no prazo de 48 horas.

Or. en

Alteração 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nome e o endereço da 
autoridade que emitiu ou recusou a 
autorização de viagem;

b) A unidade nacional do Estado-
Membro que emitiu ou recusou a 
autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
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Artigo 33 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Local e data da decisão de emissão 
ou recusa da autorização de viagem;

c) Data da decisão de emissão ou 
recusa da autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As datas de início e termo do 
período de validade da autorização de 
viagem;

d) As datas de início e termo do 
período de validade da autorização de 
viagem sempre que o período em causa 
for inferior aos previstos no artigo 30.º;

Or. fr

Alteração 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O ou os motivos da recusa da 
autorização de viagem, nos termos 
previstos no artigo 31.º, n.º 1;

e) O ou os motivos pormenorizados e 
específicos da recusa da autorização de 
viagem, nos termos previstos no artigo 
31.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 826
Gérard Deprez, Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O ou os motivos da recusa da 
autorização de viagem, nos termos 
previstos no artigo 31.º, n.º 1;

e) Se adequado, o ou os motivos da 
recusa da autorização de viagem, nos 
termos previstos no artigo 31.º, n.º 1;

Or. fr

Alteração 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Informações suplementares 
pertinentes para os controlos de segunda 
linha relacionados com uma ou mais 
respostas positivas;

Or. fr

Justificação

Algumas informações obtidas durante o tratamento manual devem ser mantidas no processo 
de pedido sempre que facilitem os controlos nas fronteiras, especialmente nos casos de 
viajantes considerados «falsos positivos».

Alteração 828
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão de anulação, em conformidade 

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem o direito de 
interpor recurso. Os requerentes cuja 
autorização de viagem foi anulada têm de 
ser informados do seu direito a obter 
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com a legislação nacional desse Estado-
Membro.

informações acerca dos motivos que 
conduziram a essa decisão, a fim de 
exercer o seu direito de acesso aos dados 
pessoais que lhes diga respeito e de 
interpor recurso, com as garantias 
necessárias relativamente aos princípios 
da proteção das pessoas singulares e de 
respeito pelos direitos fundamentais, 
conforme definido pelo direito europeu e 
pelo direito internacional. Os recursos 
devem ser interpostos no Estado-Membro 
que tomou a decisão de anulação, em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 829
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão de anulação, em conformidade 
com a legislação nacional desse Estado-
Membro.

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem direito a uma via 
de recurso efetiva. Os procedimentos de 
recurso devem ser efetuados no Estado-
Membro que tomou a decisão de anulação, 
em conformidade com a legislação 
nacional desse Estado-Membro, que deve 
prever a possibilidade de recurso judicial.

Or. en

Justificação

Com base no artigo 31.º, n.º 2 e no parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e do Grupo do Artigo 29.º e também em consonância com o acórdão do TJUE no 
processo C-362/14, Schrems, n.º 95.

Alteração 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
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Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão de anulação, em conformidade 
com a legislação nacional desse Estado-
Membro.

3. A pessoa cuja autorização de 
viagem foi anulada tem o direito de 
interpor recurso e direito a uma via de 
recurso efetiva. Os recursos devem ser 
interpostos e as vias de recurso devem ser 
acionadas no Estado-Membro que tomou a 
decisão de anulação, em conformidade 
com a legislação nacional desse Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do n.º 2, no caso de 
uma nova indicação para efeitos de não 
admissão ou de uma nova indicação de um 
documento de viagem extraviado, roubado 
ou invalidado no SIS, este último sistema 
informa o sistema central do ETIAS. O 
sistema central do ETIAS verifica se a 
nova indicação corresponde a uma 
autorização de viagem válida. Se for esse o 
caso, o sistema central do ETIAS transfere 
o processo de pedido para a unidade 
nacional do ETIAS do Estado-Membro que 
criou a indicação, o qual revogará a 
autorização de viagem.

3. Sem prejuízo do n.º 2, no caso de 
uma nova indicação para efeitos de não 
admissão ou de uma nova indicação de um 
documento de viagem extraviado, roubado 
ou invalidado no SIS, este último sistema 
informa o sistema central do ETIAS. O 
sistema central do ETIAS verifica se a 
nova indicação corresponde a uma 
autorização de viagem válida. Se for esse o 
caso, o sistema central do ETIAS transfere 
o processo de pedido para a unidade 
nacional do ETIAS do Estado-Membro que 
criou a indicação, o qual revogará a 
autorização de viagem, à exceção de 
circunstâncias excecionais relacionadas 
com a segurança nacional de um Estado-
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Membro.

Or. fr

Alteração 832
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os novos elementos que a Europol 
introduz na lista de vigilância do ETIAS 
são comparados com os dados existentes 
nos processos de pedido do sistema 
central do ETIAS. Se da comparação 
resultar uma resposta positiva, a unidade 
nacional do ETIAS do Estado-Membro da 
primeira entrada declarada pelo 
requerente, nos termos do artigo 15.º, n.º 
2, alínea j), avalia o risco de segurança e, 
se concluir que as condições de emissão 
deixaram de estar preenchidas, revoga a 
autorização de viagem.

Suprimido

Or. fr

Alteração 833
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os novos elementos que a Europol 
introduz na lista de vigilância do ETIAS 
são comparados com os dados existentes 
nos processos de pedido do sistema 
central do ETIAS. Se da comparação 
resultar uma resposta positiva, a unidade 
nacional do ETIAS do Estado-Membro da 
primeira entrada declarada pelo 
requerente, nos termos do artigo 15.º, n.º 

Suprimido
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2, alínea j), avalia o risco de segurança e, 
se concluir que as condições de emissão 
deixaram de estar preenchidas, revoga a 
autorização de viagem.

Or. en

Justificação

O artigo 29.º é suprimido.

Alteração 834
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os novos elementos que a Europol 
introduz na lista de vigilância do ETIAS 
são comparados com os dados existentes 
nos processos de pedido do sistema central 
do ETIAS. Se da comparação resultar uma 
resposta positiva, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), 
avalia o risco de segurança e, se concluir 
que as condições de emissão deixaram de 
estar preenchidas, revoga a autorização de 
viagem.

4. Os novos elementos que a Europol 
introduz na lista de vigilância do ETIAS 
são comparados com os dados existentes 
nos processos de pedido do sistema central 
do ETIAS. Se da comparação resultar uma 
resposta positiva, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro responsável, 
nos termos do artigo 22.º, n.º 1, avalia o 
risco de segurança e, se concluir que as 
condições de emissão deixaram de estar 
preenchidas, revoga a autorização de 
viagem.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve prever uma distribuição mais equilibrada de responsabilidades 
entre as unidades nacionais dos Estados-Membros, em conformidade com o disposto no 
artigo 22.º, n.º 1.

Alteração 835
Marie-Christine Vergiat



AM\1135937PT.docx 33/162 PE609.323v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Antes de ser notificado da decisão 
de revogação, o beneficiário da 
autorização de viagem é informado da 
decisão para que possa fazer valer os seus 
direitos e fornecer todas as informações 
que justifiquem a sua situação.

Or. fr

Alteração 836
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre a revogação e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro.

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem o direito de 
interpor recurso. Os requerentes cuja 
autorização de viagem foi revogada têm o 
direito de obter informações acerca dos 
motivos que conduziram a essa decisão, a 
fim de exercer o seu direito de acesso aos 
dados pessoais que lhes diga respeito e de 
interpor recurso, com as garantias 
necessárias relativamente aos princípios 
da proteção das pessoas singulares e de 
respeito pelos direitos fundamentais, 
conforme definido pelo direito europeu e 
pelo direito internacional. Os recursos 
devem ser interpostos no Estado-Membro 
que tomou a decisão sobre a revogação e 
em conformidade com a legislação 
nacional desse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 837
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre a revogação e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro.

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem direito a uma via
de recurso efetiva. Os procedimentos de 
recurso devem ser efetuados no Estado-
Membro que tomou a decisão sobre a 
revogação e em conformidade com a 
legislação nacional desse Estado-Membro, 
que deve prever a possibilidade de recurso 
judicial.

Or. en

Justificação

Com base no artigo 31.º, n.º 2 e no parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e do Grupo do Artigo 29.º e também em consonância com o acórdão do TJUE no 
processo C-362/14, Schrems, n.º 95.

Alteração 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem o direito de 
interpor recurso. Os recursos devem ser 
interpostos no Estado-Membro que tomou 
a decisão sobre a revogação e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro.

5. O requerente cuja autorização de 
viagem foi revogada tem o direito de 
interpor recurso e direito a uma via de 
recurso efetiva. Os recursos devem ser 
interpostos e as vias de recurso devem ser 
acionadas no Estado-Membro que tomou a 
decisão sobre a revogação e em 
conformidade com a legislação nacional 
desse Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nome e o endereço da autoridade
que anulou ou revogou a autorização de 
viagem;

b) O nome e o endereço da unidade 
nacional do ETIAS que anulou ou revogou 
a autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O ou os motivos da anulação ou da 
revogação da autorização de viagem, nos 
termos previstos no artigo 31.º, n.º 1;

c) O ou os motivos pormenorizados e 
específicos da anulação ou da revogação da 
autorização de viagem, nos termos 
previstos no artigo 31.º, n.º 1;

Estas informações devem ser suficientes 
para permitir que os requerentes 
interponham recursos e acionem vias de 
recurso pertinentes.

Or. en

Alteração 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso, incluindo, 
pelo menos, a legislação nacional 
aplicável aos recursos, a autoridade 
competente, quaisquer requisitos 
processuais necessários e o prazo para 
interpor um recurso.

Or. en

Alteração 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso ou acionar 
uma via de recurso.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 843
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o procedimento 
a adotar para interpor recurso.

d) Informações sobre o procedimento 
de recurso a seguir.

Or. en
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Alteração 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que é adotada uma decisão 
de anulação ou de revogação de uma 
autorização de viagem, o Estado-Membro
responsável pela anulação ou revogação da 
autorização de viagem deve inserir os 
seguintes dados no processo de pedido:

1. Sempre que é adotada uma decisão 
de anulação ou de revogação de uma 
autorização de viagem, a unidade nacional 
do ETIAS responsável pela anulação ou 
revogação da autorização de viagem deve 
inserir os seguintes dados no processo de 
pedido:

Or. fr

Alteração 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nome e o endereço da autoridade
que anulou ou revogou a autorização de 
viagem;

b) O nome e o endereço da unidade 
nacional do ETIAS que anulou ou revogou 
a autorização de viagem;

Or. fr

Alteração 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O processo de pedido deve indicar 
igualmente o ou os motivos da anulação ou 
revogação, nos termos previstos no artigo 

2. O processo de pedido deve indicar 
igualmente o ou os motivos 
pormenorizados e específicos da anulação 
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31.º, n.º 1. ou revogação, nos termos previstos no 
artigo 31.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 847
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A

Vias de recurso

1. Qualquer pessoa pode instaurar, nos 
tribunais ou autoridades competentes nos 
termos do direito nacional de qualquer 
Estado-Membro, uma ação que tenha por 
objeto obter uma indemnização ou 
anulação relativamente a uma recusa, 
anulação, ou revogação de uma 
autorização de viagem que lhe diga 
respeito.

2. Os Estados-Membros comprometem-se 
mutuamente a executar as decisões 
definitivas proferidas pelos tribunais ou 
pelas autoridades a que se refere o n.º 1.

Or. en

Justificação

Com base no artigo 43.º do Regulamento SIS II, tal como sugerido pelo Comité Meijers.

Alteração 848
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração



AM\1135937PT.docx 39/162 PE609.323v02-00

PT

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, em 
conformidade com a legislação nacional,
por razões de interesse nacional ou por 
força de obrigações internacionais, não 
obstante o facto de a avaliação manual 
prevista no artigo 22.º ainda não estar 
concluída ou de a autorização de viagem 
ter sido recusada, anulada ou revogada.

Or. nl

Justificação

Nos termos da legislação da UE, os Estados-Membros não são obrigados a conceder vistos 
humanitários às pessoas que desejam entrar no seu território com o objetivo de requerer 
asilo, mas continuam a poder fazê-lo em conformidade com a sua legislação nacional 
(Tribunal de Justiça, C-638/16 PPU). Por analogia, e atendendo ao facto de este instrumento 
estar diretamente ligado ao Código de Vistos, os Estados-Membros podem emitir, ou recusar-
se a emitir, autorizações de viagem com validade territorial limitada nos termos da sua 
legislação nacional.

Alteração 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, em 
conformidade com a legislação nacional, 
por razões de interesse nacional ou por 
força de obrigações internacionais, não 
obstante o facto de a avaliação manual 
prevista no artigo 22.º ainda não estar 
concluída ou de a autorização de viagem 
ter sido recusada, anulada ou revogada.
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Or. fr

Alteração 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro ou os Estados-Membros em 
questão a considerarem necessária por 
motivos humanitários, por razões de 
interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

Or. en

Alteração 851
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

1. A título excecional, deve ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se for
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.
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Or. en

Justificação

Com base no parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Alteração 852
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título excecional, pode ser
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

1. A título excecional, é emitida uma 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada se esta for justificada
por motivos humanitários, por razões de 
interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

Or. fr

Alteração 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro em questão a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 

1. A título excecional, pode ser 
emitida uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada se o Estado-
Membro responsável a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força de 
obrigações internacionais, não obstante o 
facto de a avaliação manual prevista no 
artigo 22.º ainda não estar concluída ou de 
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a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

Or. fr

Alteração 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, o requerente 
pode solicitar uma autorização de viagem 
com validade territorial limitada ao 
Estado-Membro para onde pretende viajar. 
O requerente deve indicar os motivos 
humanitários, as razões de interesse 
nacional ou as obrigações internacionais 
que justificam o seu pedido.

2. Para efeitos do n.º 1, o requerente 
pode solicitar uma autorização de viagem 
com validade territorial limitada aos 
Estados-Membros para onde pretende 
viajar. O requerente deve indicar os 
motivos humanitários, as razões de 
interesse nacional ou as obrigações 
internacionais que justificam o seu pedido.

Or. en

Alteração 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro para onde o 
nacional de país terceiro pretende viajar é o 
Estado-Membro responsável por decidir da 
emissão ou da recusa de uma autorização 
de viagem com validade territorial 
limitada.

3. O Estado-Membro para onde o 
nacional de país terceiro pretende viajar 
primeiro é o Estado-Membro responsável 
por decidir da emissão ou da recusa de uma 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada.

Or. en
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Alteração 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 15 dias.

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 180 dias a 
partir da data de emissão da referida 
autorização ou de 90 dias a partir da 
primeira entrada com base nesta 
autorização. A título excecional, a 
autorização de viagem pode ser válida no 
território de outros Estados-Membros, 
desde que as unidades nacionais dos 
Estados-Membros em causa tenham 
concedido a sua autorização.

Or. fr

Justificação

Devem ser concedidas as mesmas possibilidades para os vistos com validade territorial 
limitada que as previstas no Código de Vistos. 

Alteração 857
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 15 dias.

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período que não pode ser 
inferior a 3 meses.

Or. fr
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Alteração 858
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 15 dias.

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 30 dias.

Or. en

Alteração 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território do Estado-Membro que a emite e 
durante um período máximo de 15 dias.

4. Uma autorização de viagem com 
validade territorial limitada é válida no 
território dos Estados-Membros em causa
e durante um período máximo de 30 dias.

Or. en

Alteração 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que é emitida uma 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada, são inseridos os 
seguintes dados no processo de pedido:

5. Sempre que é emitida ou recusada 
uma autorização de viagem com validade 
territorial limitada, são inseridos os 
seguintes dados no processo de pedido:

Or. fr
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Alteração 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informações sobre a situação do 
processo, indicando se autorização de 
viagem com validade territorial limitada foi 
emitida ou recusada;

a) Número do pedido e informações
sobre a situação do processo, indicando se 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada foi emitida ou recusada;

Or. fr

Alteração 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O território em que o titular da 
autorização de viagem está autorizado a 
viajar;

b) O território ou os territórios em 
que o titular da autorização de viagem está 
autorizado a viajar e, se adequado, o 
período de validade da autorização caso 
seja inferior ao disposto no n.º 4;

Or. fr

Alteração 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A autoridade do Estado-Membro 
que emitiu a autorização de viagem com 
validade territorial limitada;

c) A unidade nacional do Estado-
Membro que emitiu ou recusou a 
autorização de viagem com validade 
territorial limitada;
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Or. fr

Alteração 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Data da decisão de emissão ou 
recusa da autorização de viagem com 
validade territorial limitada;

Or. fr

Alteração 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma referência aos motivos 
humanitários, às razões de interesse 
nacional ou às obrigações internacionais 
que justificam a autorização.

d) Se adequado, uma referência aos 
motivos humanitários, às razões de 
interesse nacional ou às obrigações 
internacionais que justificam a autorização.

Or. fr

Alteração 866
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As razões pelas quais foi 
eventualmente decidido não conceder 
autorização de viagem segundo o processo 
normal, indicando para tal que o 
candidato apresenta um risco em termos 
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de imigração irregular, de segurança 
pública ou de saúde pública.

Or. nl

Alteração 867
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Se adequado, o ou os motivos da 
recusa da autorização de viagem com 
validade territorial limitada;

Or. fr

Alteração 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Informações suplementares 
pertinentes para os controlos de segunda 
linha relacionados com uma ou mais 
respostas positivas;

Or. fr

Alteração 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 1. Para efeitos do artigo 26.º, n.º 1, 
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26.º da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen, as transportadoras 
devem consultar o sistema central do 
ETIAS para verificar se os nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de 
visto possuem uma autorização de viagem 
válida.

alínea b), da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen, as transportadoras 
devem assegurar que os nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de 
autorização de viagem possuem uma 
autorização de viagem válida e que, no 
caso das autorizações de viagem com 
validade territorial limitada, devem 
verificar o território ou os territórios em 
que os requerentes estão autorizados a 
viajar.

As transportadoras aéreas, as 
transportadoras marítimas e as 
transportadoras que asseguram ligações 
rodoviárias internacionais de grupos em 
autocarro devem consultar o sistema 
central ETIAS, a fim de verificar se os 
nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação de autorização de visto 
possuem uma autorização de viagem 
válida.

Or. fr

Justificação

O artigo 26.º, n.º 1, alínea b), da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen prevê que 
as transportadoras tomem as medidas necessárias para assegurar que o estrangeiro 
transportado se encontra na posse dos documentos de viagem exigidos para a entrada nos 
territórios das Partes Contratantes.

Alteração 870
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
26.º da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen, as transportadoras
devem consultar o sistema central do 
ETIAS para verificar se os nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de 
visto possuem uma autorização de viagem 

1. As empresas de transporte que 
asseguram o transporte de grupos de 
pessoas por via terrestre, marítima ou 
aérea, nomeadamente por avião, 
autocarro, comboio ou ferry, devem 
enviar um pedido ao sistema central 
ETIAS para verificar se os nacionais de 
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válida. países terceiros sujeitos à obrigação de
autorização de visto possuem uma 
autorização de viagem válida.

Or. nl

Alteração 871
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 26.º 
da Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen, as transportadoras devem 
consultar o sistema central do ETIAS para 
verificar se os nacionais de países terceiros 
sujeitos à obrigação de visto possuem uma 
autorização de viagem válida.

1. Em conformidade com o artigo 26.º 
da Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen, as transportadoras devem 
consultar o sistema central do ETIAS no 
momento do registo de embarque dos 
passageiros para verificar se os nacionais 
de países terceiros sujeitos à obrigação de 
visto possuem uma autorização de viagem 
válida.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o momento, o âmbito de aplicação e os meios de consulta 
do sistema central do ETIAS pelas transportadoras.

Alteração 872
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
26.º da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen, as transportadoras 
devem consultar o sistema central do 
ETIAS para verificar se os nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de 

1. As transportadoras aéreas, 
terrestres e marítimas devem consultar o
sistema central do ETIAS para verificar se 
os nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação de visto possuem uma 
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visto possuem uma autorização de viagem 
válida.

autorização de viagem válida.

Or. en

Alteração 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o artigo 
26.º da Convenção de Aplicação do 
Acordo de Schengen, as transportadoras 
devem consultar o sistema central do 
ETIAS para verificar se os nacionais de 
países terceiros sujeitos à obrigação de 
visto possuem uma autorização de viagem 
válida.

1. As transportadoras aéreas, as 
transportadoras marítimas e as 
transportadoras internacionais que 
asseguram ligações rodoviárias de grupos 
em autocarro devem ser obrigadas a
verificar se os nacionais de países terceiros 
sujeitos à obrigação de visto possuem uma 
autorização de viagem válida.

Or. fr

Alteração 874
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Essa verificação não deve, em 
circunstância alguma, pôr em causa o 
direito de asilo nem constituir um motivo 
de recusa para os requerentes e os 
beneficiários de proteção internacional, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
princípio da não repulsão.

Or. fr

Alteração 875
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Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um acesso internet seguro ao portal para 
as transportadoras, que inclui a 
possibilidade de utilização de soluções 
técnicas móveis, como previsto no artigo 
6.º, n.º 2, alínea h), permite que as 
transportadoras realizem a consulta 
referida no n.º 1 antes do embarque de um 
passageiro. Para o efeito, a transportadora é 
autorizada a consultar o sistema central do 
ETIAS utilizando os dados constantes da 
zona de leitura ótica do documento de 
viagem.

Um acesso seguro ao portal para as 
transportadoras, que inclui a possibilidade 
de utilização de soluções técnicas móveis, 
como previsto no artigo 6.º, n.º 2, alínea h), 
permite que as transportadoras realizem a 
consulta referida no n.º 1 antes do 
embarque de um passageiro. Para o efeito, 
a transportadora é autorizada a consultar o 
sistema central do ETIAS utilizando os 
dados constantes da zona de leitura ótica 
do documento de viagem. O portal para as 
transportadoras deve filtrar e enviar 
apenas as informações pertinentes sobre 
os passageiros para o sistema central do 
ETIAS.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o momento, o âmbito de aplicação e os meios de consulta 
do sistema central do ETIAS pelas transportadoras.

Alteração 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um acesso internet seguro ao portal para
as transportadoras, que inclui a 
possibilidade de utilização de soluções 
técnicas móveis, como previsto no artigo 
6.º, n.º 2, alínea h), permite que as 
transportadoras realizem a consulta 
referida no n.º 1 antes do embarque de um 
passageiro. Para o efeito, a transportadora é 
autorizada a consultar o sistema central 

Um acesso seguro ao portal para as 
transportadoras, que inclui a possibilidade 
de utilização de soluções técnicas móveis, 
como previsto no artigo 6.º, n.º 2, alínea h), 
permite que as transportadoras aéreas, as 
transportadoras marítimas e as 
transportadoras que asseguram ligações 
rodoviárias internacionais de grupos em 
autocarro realizem a consulta referida no 



PE609.323v02-00 52/162 AM\1135937PT.docx

PT

do ETIAS utilizando os dados constantes 
da zona de leitura ótica do documento de 
viagem.

n.º 1 antes do embarque de um passageiro. 
Para o efeito, a transportadora consulta o 
sistema central do ETIAS utilizando os 
dados constantes da zona de leitura ótica 
do documento de viagem.

Or. fr

Alteração 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um acesso internet seguro ao portal para as 
transportadoras, que inclui a possibilidade 
de utilização de soluções técnicas móveis, 
como previsto no artigo 6.º, n.º 2, alínea h), 
permite que as transportadoras realizem a 
consulta referida no n.º 1 antes do 
embarque de um passageiro. Para o efeito, 
a transportadora é autorizada a consultar o 
sistema central do ETIAS utilizando os 
dados constantes da zona de leitura ótica 
do documento de viagem.

Um acesso internet seguro ao portal para as 
transportadoras, que inclui a possibilidade 
de utilização de soluções técnicas móveis, 
como previsto no artigo 6.º, n.º 2, alínea h), 
permite que as transportadoras realizem a 
consulta referida no n.º 1 antes do 
embarque de um passageiro. Para o efeito, 
a transportadora consulta o sistema central 
do ETIAS para fins de verificação
utilizando os dados constantes da zona de 
leitura ótica do documento de viagem.

Or. fr

Alteração 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O sistema central do ETIAS responde 
indicando se pessoa possui ou não uma 
autorização de viagem válida. As 
transportadoras podem armazenar as 
informações enviadas e a resposta 
recebida.

O sistema central do ETIAS responde 
indicando se a pessoa possui ou não uma 
autorização de viagem válida e, se 
adequado, o território ou os territórios 
abrangidos pela autorização de viagem 
com validade territorial limitada. As 
transportadoras podem armazenar as 
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informações enviadas e a resposta 
recebida.

Or. fr

Alteração 879
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O sistema central do ETIAS responde 
indicando se pessoa possui ou não uma 
autorização de viagem válida. As 
transportadoras podem armazenar as 
informações enviadas e a resposta 
recebida.

O sistema central do ETIAS responde 
indicando se pessoa possui ou não uma 
autorização de viagem válida. As 
transportadoras podem armazenar as 
informações enviadas e a resposta recebida 
até à data para a qual está marcada uma 
viagem, ou até qualquer nova data, no 
caso de a data de viagem ter sido alterada.

Or. en

Alteração 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o pedido de entrada 
apresentado por um nacional de um país 
terceiro for recusado, a transportadora 
que tiver assegurado o seu transporte por 
via aérea, marítima ou terrestre até à 
fronteira externa da União deve 
imediatamente retomá-lo novamente a seu 
cargo. A pedido das autoridades 
competentes que efetuam os controlos de 
fronteira, a transportadora é obrigada a 
assegurar o regresso dos nacionais de 
países terceiros cuja entrada foi recusada 
ao país terceiro de origem ou ao país 
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terceiro que emitiu o documento de 
viagem.

Or. fr

Alteração 881
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Capítulo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Utilização do ETIAS pelas autoridades de 
fronteira nas fronteiras externas

Utilização do ETIAS pelas autoridades de 
fronteira nas fronteiras externas e pelas 
autoridades de imigração dos Estados-
Membros

Or. en

Alteração 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Exclusivamente com a finalidade 
de verificar se uma pessoa possui uma 
autorização de viagem válida, as 
autoridades competentes para efetuar os 
controlos nos pontos de passagem das
fronteiras externas, em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 2016/399, são 
autorizadas a consultar o sistema central
do ETIAS utilizando os dados constantes 
da zona de leitura ótica do documento de 
viagem.

1. Os guardas de fronteira
competentes para efetuar os controlos nas
fronteiras consultam o sistema central 
ETIAS utilizando os dados constantes da 
zona de leitura ótica do documento de 
viagem.

Or. fr

Alteração 883
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Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida.

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se a pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida e, se 
adequado, o território ou os territórios 
abrangidos pela autorização de viagem 
com validade territorial limitada.

Or. fr

Alteração 884
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida.

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se a pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida e, se 
for caso disso, para qual Estado-Membro, 
caso a autorização de viagem tenha uma 
validade territorial limitada.

Or. nl

Alteração 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida.

2. O sistema central do ETIAS 
responde indicando se a pessoa possui ou 
não uma autorização de viagem válida e, 
em caso de visto com validade territorial 
limitada, o Estado-Membro abrangido 
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pelo visto;

Or. fr

Alteração 886
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se for necessário realizar 
controlos suplementares para um controlo 
exaustivo de segunda linha, em 
conformidade com o artigo 2.º, ponto 13, 
do Regulamento (UE) 2016/399, os 
guardas de fronteira devem ter acesso aos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, e no 
artigo 15.º, n.º 4, alíneas b) a d), 
igualmente em aplicação dos artigos 33.º 
e 37.º.

Or. nl

Alteração 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se adequado, as autoridades 
competentes para efetuar os controlos nos 
pontos de passagem das fronteiras 
externas são autorizadas a consultar as 
informações adicionais pertinentes para 
os controlos de segunda linha que 
constam do processo de pedido, em 
conformidade com o artigo 33.º;

Or. fr
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Alteração 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de impossibilidade técnica 
de realizar a consulta prevista no artigo 
41.º, n.º 1, devido a uma avaria do Sistema 
de Informação ETIAS, as autoridades do 
Estado-Membro competentes pelos 
controlos nos pontos de passagem das 
fronteiras externas são notificadas pela 
unidade central do ETIAS.

1. No caso de impossibilidade técnica 
de realizar a consulta prevista no artigo 
41.º, n.º 1, devido a uma avaria do Sistema 
de Informação ETIAS, as autoridades do 
Estado-Membro competentes pelos 
controlos nos pontos de passagem das 
fronteiras externas são notificadas 
imediatamente pela unidade central do 
ETIAS.

Or. fr

Alteração 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de impossibilidade técnica 
de realizar a pesquisa prevista no artigo 
41.º, n.º 1, devido a uma avaria da 
infraestrutura na fronteira nacional de um 
Estado-Membro, a autoridade competente 
do Estado-Membro notifica a eu-LISA, a 
unidade central do ETIAS e a Comissão.

2. No caso de impossibilidade técnica 
de realizar a pesquisa prevista no artigo 
41.º, n.º 1, devido a uma avaria da 
infraestrutura na fronteira nacional de um 
Estado-Membro, a autoridade competente 
do Estado-Membro notifica imediatamente 
a eu-LISA, a unidade central do ETIAS e a 
Comissão.

Or. fr

Alteração 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Em ambos os casos, as autoridades 
do Estado-Membro competentes pelos 
controlos nos pontos de passagem das 
fronteiras externas devem respeitar os seus 
planos de contingência nacionais.

3. Em ambos os casos, as autoridades 
do Estado-Membro competentes pelos 
controlos nos pontos de passagem das 
fronteiras externas devem efetuar os 
controlos fronteiriços, sem a obrigação de 
consultar o sistema central do ETIAS a 
que se refere o artigo 41.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Capítulo 8–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VIII-A

Utilização do ETIAS pelas autoridades 
responsáveis pela migração

Artigo 42.º-A

Acesso a dados para efeitos de controlo 
migratório

1. A fim de verificar se uma pessoa reúne 
as condições de entrada ou de estada no 
território dos Estados-Membros e de 
tomar as medidas adequadas, as 
autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pela migração são 
autorizadas a aceder ao sistema central do 
ETIAS, utilizando, para tal, os dados 
constantes da zona de leitura ótica do 
documento de viagem.

2. O sistema central do ETIAS responde 
indicando se a pessoa possui ou não uma 
autorização de viagem válida e, em caso 
de visto com validade territorial limitada, 
o Estado-Membro abrangido pelo visto. O 
sistema central do ETIAS indica 
igualmente o período de validade 
remanescente. As autoridades 
responsáveis pela migração têm acesso às 
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informações referidas no artigo 15.º, n.º 2, 
alíneas f) e g) e a quaisquer outros 
documentos ou informações pertinentes.

No caso dos menores, as autoridades 
responsáveis pela migração têm acesso a 
informações relativas à pessoa que exerce 
a autoridade parental ou a tutela legal do 
requerente a que se refere o artigo 15.º, 
n.º 2, alínea k).

Or. fr

Alteração 892
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A

Acesso aos dados pelas autoridades de 
imigração dos Estados-Membros

As autoridades de imigração dos Estados-
Membros podem efetuar pesquisas no 
sistema central do ETIAS, utilizando os 
dados constantes da zona de leitura ótica 
dos documentos de viagem para efeitos de 
controlo ou verificação do preenchimento 
das condições de entrada ou estada no 
território dos Estados-Membros e para 
efeitos de regresso.

Or. en

Alteração 893
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
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Autoridades de aplicação da lei 
designadas pelos Estados-Membros

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades de aplicação da lei 
habilitadas a solicitar a consulta dos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS para efeitos de prevenção, deteção 
e investigação de infrações terroristas ou 
outros crimes graves.

2. A nível nacional, cada Estado-Membro 
conserva uma lista dos pontos de contacto 
que, a nível das autoridades designadas, 
estão autorizados a solicitar a consulta 
dos dados armazenados no sistema central 
do ETIAS através do ou dos pontos 
centrais de acesso.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o Grupo do Artigo 29.º, a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e o Comité Meijers manifestaram sérias dúvidas 
quanto ao acesso das autoridades de aplicação da lei aos dados de viajantes de boa-fé que 
não levantam suspeitas.

Alteração 894
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Autoridades de aplicação da lei designadas 
pelos Estados-Membros

Autoridades responsáveis pela segurança 
pública designadas pelos Estados-
Membros

Or. en

Alteração 895
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
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Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades de aplicação da lei habilitadas 
a solicitar a consulta dos dados registados 
no sistema central do ETIAS para efeitos 
de prevenção, deteção e investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves.

1. Os Estados-Membros designam as 
pessoas exclusivamente habilitadas pelas 
autoridades de aplicação da lei a solicitar 
informações acerca dos dados registados 
no sistema central do ETIAS para efeitos 
de prevenção, deteção e investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves. Este acesso e esta habilitação 
devem ser objeto de verificação por parte 
de uma autoridade independente.

Or. fr

Alteração 896
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades de aplicação da lei habilitadas 
a solicitar a consulta dos dados registados 
no sistema central do ETIAS para efeitos 
de prevenção, deteção e investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves.

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades responsáveis pela segurança 
pública habilitadas a solicitar a consulta 
dos dados registados no sistema central do 
ETIAS para efeitos de prevenção, deteção 
e investigação de infrações terroristas ou 
outros crimes graves.

Or. en

Alteração 897
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A nível nacional, cada Estado-
Membro conserva uma lista dos pontos de 
contacto que, a nível das autoridades 

2. A nível nacional, cada Estado-
Membro conserva uma lista dos pontos de 
contacto que, a nível das autoridades 
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designadas, estão autorizados a solicitar a 
consulta dos dados armazenados no 
sistema central do ETIAS através do ou 
dos pontos centrais de acesso.

designadas referidas no artigo 8.º, n.º 2, 
alínea c), estão autorizados a solicitar 
informações acerca dos dados 
armazenados no sistema central do ETIAS 
através do ou dos pontos centrais de 
acesso.

Or. fr

Alteração 898
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido

Procedimento de acesso ao sistema 
central do ETIAS para fins de aplicação 
da lei

1. As autoridades competentes devem 
apresentar um pedido eletrónico 
fundamentado para consulta de um 
conjunto específico de dados 
armazenados no sistema central do 
ETIAS aos pontos centrais de acesso da 
Europol referidos no artigo 8.º, n.º 2, 
alínea c). Quando for solicitada a 
consulta de dados nos termos do artigo 
15.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4.º, alíneas b) a 
d), o pedido eletrónico fundamentado 
deve incluir uma justificação da 
necessidade de consultar esses dados 
específicos.

2. Cada Estado-Membro assegura que, 
antes de aceder ao sistema central do 
ETIAS, em conformidade com a 
legislação e o direito processual 
nacionais, um pedido de consulta é objeto 
de uma verificação independente, 
eficiente e rápida para determinar a 
observância das condições previstas no 
artigo 45.º, nomeadamente a justificação 
do pedido de consulta dos dados referidos 
no artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4.º, 
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alíneas b) a d).

3. Se as condições a que se refere o artigo 
45.º estiverem preenchidas, o ponto 
central de acesso deve proceder ao 
tratamento dos pedidos. Os dados 
armazenados no sistema central do 
ETIAS consultados pelo ponto central de 
acesso são transmitidos aos pontos de 
contacto referidos no artigo 43.º, n.º 2, de 
forma a não comprometer a segurança 
dos dados.

4. Num caso de urgência excecional que 
necessite da obtenção imediata de dados 
pessoais para impedir a prática de um 
crime grave ou para punir os seus 
autores, o ponto central de acesso trata 
imediatamente o pedido sem proceder à 
verificação independente prevista no n.º 2. 
Deve realizar-se prontamente uma 
verificação independente posterior após o 
tratamento do pedido, nomeadamente 
para determinar se se tratou efetivamente 
de um caso de urgência excecional.

5. Se a verificação independente posterior 
determinar que não houve fundamento 
para a consulta e o acesso aos dados 
registados no sistema central do ETIAS, 
todas as autoridades que tiveram acesso 
e/ou consultaram os referidos dados 
devem apagar os dados provenientes do 
sistema central do ETIAS e informar 
desse apagamento o ponto central de 
acesso.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o Grupo do Artigo 29.º, a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e o Comité Meijers manifestaram sérias dúvidas 
quanto ao acesso das autoridades de aplicação da lei aos dados de viajantes de boa-fé que 
não levantam suspeitas.

Alteração 899
Marie-Christine Vergiat



PE609.323v02-00 64/162 AM\1135937PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
apresentar um pedido eletrónico 
fundamentado para consulta de um 
conjunto específico de dados armazenados 
no sistema central do ETIAS aos pontos 
centrais de acesso da Europol referidos no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea c). Quando for 
solicitada a consulta de dados nos termos 
do artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4.º, 
alíneas b) a d), o pedido eletrónico 
fundamentado deve incluir uma 
justificação da necessidade de consultar 
esses dados específicos.

1. As autoridades competentes devem 
apresentar um pedido eletrónico 
fundamentado para a obtenção de 
informações acerca de um conjunto 
específico de dados armazenados no 
sistema central do ETIAS aos pontos 
centrais de acesso da Europol referidos no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea c). Quando for 
solicitada a consulta de dados nos termos 
do artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4.º, 
alíneas b) a d), o pedido eletrónico 
fundamentado deve incluir uma 
justificação da necessidade de consultar 
esses dados específicos.

Or. fr

Alteração 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
apresentar um pedido eletrónico 
fundamentado para consulta de um 
conjunto específico de dados armazenados 
no sistema central do ETIAS aos pontos 
centrais de acesso da Europol referidos no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea c). Quando for 
solicitada a consulta de dados nos termos 
do artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e n.º 4.º, 
alíneas b) a d), o pedido eletrónico 
fundamentado deve incluir uma 
justificação da necessidade de consultar 
esses dados específicos.

1. As autoridades competentes devem 
apresentar um pedido eletrónico 
fundamentado para consulta de um 
conjunto específico de dados armazenados 
no sistema central do ETIAS aos pontos 
centrais de acesso da Europol referidos no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea c). Quando for 
solicitada a consulta de dados nos termos 
do artigo 15.º, n.º 4.º, alíneas b) e c), o 
pedido eletrónico fundamentado deve 
incluir uma justificação da necessidade de 
consultar esses dados específicos.

Or. en
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Justificação

A presente alteração decorre da supressão, no artigo 15.º, do n.º 2, alínea i), e do n.º 4, 
alínea d).

Alteração 901
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de a AEPD aprovar o 
pedido, a unidade central do ETIAS 
procede ao tratamento do pedido de 
consulta dos dados armazenados no 
sistema central do ETIAS.

Or. fr

Alteração 902
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro assegura que, 
antes de aceder ao sistema central do 
ETIAS, em conformidade com a legislação 
e o direito processual nacionais, um pedido 
de consulta é objeto de uma verificação 
independente, eficiente e rápida para 
determinar a observância das condições 
previstas no artigo 45.º, nomeadamente a 
justificação do pedido de consulta dos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
i), e n.º 4.º, alíneas b) a d).

2. Cada Estado-Membro assegura que, 
antes de aceder ao sistema central do 
ETIAS, em conformidade com a legislação 
e o direito processual nacionais, um pedido 
de informação acerca dos dados é objeto 
de uma verificação eficiente e rápida por 
parte de uma autoridade independente, 
em plena conformidade com as condições 
previstas no artigo 45.º, nomeadamente a 
justificação do pedido de informação 
acerca dos dados referidos no artigo 45.º.

Or. fr
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Justificação

A referência ao artigo 15.º apenas com base no n.º 2, alínea i), e no n.º 4.º, alíneas b) a d), 
não é compreensível.

Alteração 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro assegura que, 
antes de aceder ao sistema central do 
ETIAS, em conformidade com a legislação 
e o direito processual nacionais, um pedido 
de consulta é objeto de uma verificação 
independente, eficiente e rápida para 
determinar a observância das condições 
previstas no artigo 45.º, nomeadamente a 
justificação do pedido de consulta dos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea 
i), e n.º 4.º, alíneas b) a d).

2. Cada Estado-Membro assegura que, 
antes de aceder ao sistema central do 
ETIAS, em conformidade com a legislação 
e o direito processual nacionais, um pedido 
de consulta é objeto de uma verificação 
independente, eficiente e rápida para 
determinar a observância das condições 
previstas no artigo 45.º, nomeadamente a 
justificação do pedido de consulta dos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 4.º, 
alíneas b) e c).

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da supressão, no artigo 15.º, do n.º 2, alínea i), e do n.º 4, 
alínea d).

Alteração 904
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se as condições a que se refere o 
artigo 45.º estiverem preenchidas, o ponto 
central de acesso deve proceder ao 
tratamento dos pedidos. Os dados 

3. Se as condições a que se refere o 
artigo 45.º estiverem preenchidas, o ponto 
central de acesso deve proceder ao 
tratamento dos pedidos.
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armazenados no sistema central do 
ETIAS consultados pelo ponto central de 
acesso são transmitidos aos pontos de 
contacto referidos no artigo 43.º, n.º 2, de 
forma a não comprometer a segurança 
dos dados.

Or. fr

Alteração 905
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Num caso de urgência excecional 
que necessite da obtenção imediata de 
dados pessoais para impedir a prática de 
um crime grave ou para punir os seus 
autores, o ponto central de acesso trata 
imediatamente o pedido sem proceder à 
verificação independente prevista no n.º 2. 
Deve realizar-se prontamente uma 
verificação independente posterior após o 
tratamento do pedido, nomeadamente para 
determinar se se tratou efetivamente de um 
caso de urgência excecional.

4. Num caso de urgência excecional 
em que seja necessário evitar um perigo 
iminente associado a uma infração 
terrorista ou a outros crimes graves, o 
ponto central de acesso trata imediatamente 
o pedido sem proceder à verificação 
independente prevista no n.º 2. Deve 
verificar-se por meio de uma verificação 
independente posterior se as condições a 
que se refere o artigo 45.º estão 
preenchidas, nomeadamente para 
determinar se se tratou efetivamente de um 
caso de urgência excecional. A verificação 
independente posterior deve ser efetuada 
sem demora, após o tratamento do pedido.

Or. en

Alteração 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Num caso de urgência excecional 4. Sempre que seja indispensável 
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que necessite da obtenção imediata de 
dados pessoais para impedir a prática de 
um crime grave ou para punir os seus 
autores, o ponto central de acesso trata 
imediatamente o pedido sem proceder à 
verificação independente prevista no n.º 2. 
Deve realizar-se prontamente uma 
verificação independente posterior após o 
tratamento do pedido, nomeadamente 
para determinar se se tratou efetivamente 
de um caso de urgência excecional.

obter imediatamente dados pessoais para 
impedir um ato terrorista ou um risco 
iminente associado à prática de um crime 
grave ou para punir os seus autores, o 
ponto central de acesso trata imediatamente 
o pedido sem proceder à verificação 
independente prevista no n.º 2. Deve 
realizar-se prontamente uma verificação 
independente posterior após o tratamento 
do pedido.

Or. fr

Alteração 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a verificação independente 
posterior determinar que não houve 
fundamento para a consulta e o acesso aos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS, todas as autoridades que tiveram 
acesso e/ou consultaram os referidos dados 
devem apagar os dados provenientes do 
sistema central do ETIAS e informar desse 
apagamento o ponto central de acesso.

5. Se a verificação independente 
posterior determinar que não houve 
fundamento para a consulta e o acesso aos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS, todas as autoridades que tiveram 
acesso e/ou consultaram os referidos dados 
devem apagar os dados provenientes do 
sistema central do ETIAS e informar desse 
apagamento o ponto central de acesso.

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para assegurar 
que as disposições do artigo 44.º, n.º 4 
sejam aplicadas e prever sanções 
aplicáveis à violação do artigo 44.º, n.º 4 e 
do artigo 45.º, de acordo com a respetiva 
legislação nacional.

Devem ser preenchidas todas as condições 
a que se refere o artigo 45º. Se a 
verificação posterior determinar que não 
estavam preenchidas as condições e que 
não existia efetivamente um caso 
excecional ou uma urgência, são 
aplicáveis sanções eficazes, 
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proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

As sanções são necessárias para evitar abusos ligados ao caso excecional de urgência, que 
deve continuar a ter um caráter excecional. A mera supressão dos dados que foram 
transmitidos não é suficiente para garantir a privacidade e a proteção dos dados dos 
requerentes.

Alteração 908
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a verificação independente 
posterior determinar que não houve 
fundamento para a consulta e o acesso aos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS, todas as autoridades que tiveram 
acesso e/ou consultaram os referidos 
dados devem apagar os dados provenientes 
do sistema central do ETIAS e informar 
desse apagamento o ponto central de 
acesso.

5. Se a verificação independente 
posterior determinar que não houve 
fundamento para o acesso aos dados 
registados no sistema central do ETIAS, 
todas as autoridades que tiveram acesso 
aos referidos dados devem apagar os dados 
provenientes do sistema central do ETIAS 
e informar desse apagamento o ponto 
central de acesso.

Or. fr

Alteração 909
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Qualquer decisão tomada com 
base nessas informações erróneas deve 
ser anulada.
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Or. fr

Alteração 910
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o Grupo do Artigo 29.º, a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e o Comité Meijers manifestaram sérias dúvidas 
quanto ao acesso das autoridades de aplicação da lei aos dados de viajantes de boa-fé que 
não levantam suspeitas.

Alteração 911
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades designadas podem 
solicitar a consulta de dados armazenados 
no sistema central do ETIAS desde que 
estejam preenchidas todas as seguintes 
condições:

1. Sob reserva de controlo prévio por 
parte de um órgão jurisdicional ou uma 
autoridade independente, as autoridades 
designadas podem solicitar informações 
acerca dos dados armazenados no sistema 
central do ETIAS desde que estejam 
preenchidas todas as seguintes condições:

Or. fr

Alteração 912
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
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Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A consulta é necessária para fins 
de prevenção, deteção ou investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves;

a) O acesso a dados armazenados é 
necessário para fins de prevenção, deteção 
ou investigação de infrações terroristas ou 
outros crimes graves;

Or. fr

Alteração 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A consulta é necessária para fins de 
prevenção, deteção ou investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves;

a) A consulta é necessária para fins de 
prevenção, deteção ou investigação de uma 
infração terrorista ou outros crimes 
graves;

Or. en

Alteração 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A consulta é necessária para fins de 
prevenção, deteção ou investigação de 
infrações terroristas ou outros crimes 
graves;

a) A consulta é necessária para fins de 
prevenção, deteção ou investigação de uma 
infração terrorista ou outros crimes 
graves;

Or. en

Alteração 915
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Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O acesso para efeitos de consulta é 
necessário num caso específico;

b) O acesso a informações acerca dos 
dados armazenados é necessário num caso 
específico;

Or. fr

Alteração 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O acesso para efeitos de consulta é 
necessário num caso específico;

b) O acesso para efeitos de consulta é 
necessário e proporcionado no caso 
específico;

Or. en

Alteração 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O acesso para efeitos de consulta é 
necessário num caso específico;

b) O acesso para efeitos de consulta é 
necessário num processo judicial
específico;

Or. fr

Alteração 918
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Existem motivos razoáveis para 
considerar que a consulta dos dados 
armazenados no sistema central do ETIAS 
pode contribuir significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em causa, em especial 
se houver uma suspeita fundamentada de 
que o suspeito, o autor ou a vítima de uma 
infração terrorista ou outro crime grave se 
enquadra na categoria dos nacionais de 
países terceiros abrangida pelo presente 
regulamento;

c) Existem razões circunstanciadas 
com base em factos apurados para 
considerar que as informações acerca dos 
dados armazenados no sistema central do 
ETIAS podem contribuir 
significativamente para a prevenção, 
deteção ou investigação de qualquer dos 
crimes em causa, em especial se o suspeito, 
o autor ou a vítima de uma infração 
terrorista ou outro crime grave se enquadra 
na categoria dos nacionais de países 
terceiros abrangida pelo presente 
regulamento;

Or. fr

Alteração 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Existem motivos razoáveis para 
considerar que a consulta dos dados 
armazenados no sistema central do ETIAS 
pode contribuir significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em causa, em especial 
se houver uma suspeita fundamentada de 
que o suspeito, o autor ou a vítima de uma 
infração terrorista ou outro crime grave se 
enquadra na categoria dos nacionais de 
países terceiros abrangida pelo presente 
regulamento;

c) Existem provas substanciais para 
considerar que a consulta dos dados 
armazenados no sistema central do ETIAS 
contribuirá significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em causa, em especial 
se o suspeito, o autor ou a vítima de uma 
infração terrorista ou outro crime grave se 
enquadrar na categoria dos nacionais de 
países terceiros abrangida pelo presente 
regulamento;

Or. en
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Alteração 920
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A consulta do sistema central do 
ETIAS está limitada a pesquisas com base 
nos seguintes dados registados no processo 
de pedido:

2. O acesso às informações sobre os 
dados conservados no sistema central do 
ETIAS está limitado a pesquisas com base 
nos seguintes dados registados no processo 
de pedido:

Or. fr

Alteração 921
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Endereço IP. Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 15.º, n.º 8).

Alteração 922
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Endereço IP. Suprimido

Or. en
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Alteração 923
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Endereço IP. Suprimido

Or. fr

Alteração 924
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Data de nascimento ou faixa etária. c) Faixa etária.

Or. en

Alteração 925
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva com os dados registados num 
processo de pedido, aos dados referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a g), e j) a m), 
conforme registados no referido processo 
de pedido, bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativos à emissão, recusa, revogação ou 
anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva com os dados registados num 
processo de pedido, aos dados referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a g), e j) a m), 
conforme registados no referido processo 
de pedido, bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativos à emissão, recusa, revogação ou 
anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 
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alínea i, e n.º 4, alíneas b) a d), conforme 
registados no processo de pedido, só é 
concedido se a consulta desses dados tiver 
sido expressamente solicitada pelas 
unidades operacionais no pedido eletrónico 
fundamentado, enviado ao abrigo do artigo 
44.º, n.º 1, e aprovado aquando da 
verificação independente. A consulta do 
sistema central do ETIAS não dá acesso 
aos dados relativos às habilitações 
literárias do requerente referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alínea h), ou sobre se o 
requerente pode representar um risco 
para a saúde pública, tal como referido no 
artigo 15.º, n.º 4, alínea a).

alínea i, e n.º 4, alíneas b) a d), conforme 
registados no processo de pedido, só é 
concedido se a consulta desses dados tiver 
sido expressamente solicitada pelas 
unidades operacionais no pedido eletrónico 
fundamentado, enviado ao abrigo do artigo 
44.º, n.º 1, e aprovado aquando da 
verificação independente.

Or. fr

Alteração 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva com os dados registados num 
processo de pedido, aos dados referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a g), e j) a m), 
conforme registados no referido processo 
de pedido, bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativos à emissão, recusa, revogação ou 
anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 
alínea i, e n.º 4, alíneas b) a d), conforme 
registados no processo de pedido, só é 
concedido se a consulta desses dados tiver 
sido expressamente solicitada pelas 
unidades operacionais no pedido eletrónico 
fundamentado, enviado ao abrigo do artigo 
44.º, n.º 1, e aprovado aquando da 
verificação independente. A consulta do 

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva com os dados registados num 
processo de pedido, aos dados referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a g), e j) a m), 
conforme registados no referido processo 
de pedido, bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativos à emissão, recusa, revogação ou 
anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 4, 
alíneas b) e c), conforme registados no 
processo de pedido, só é concedido se a 
consulta desses dados tiver sido 
expressamente solicitada pelas unidades 
operacionais no pedido eletrónico 
fundamentado, enviado ao abrigo do artigo 
44.º, n.º 1, e aprovado aquando da 
verificação independente.
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sistema central do ETIAS não dá acesso 
aos dados relativos às habilitações 
literárias do requerente referidos no 
artigo 15.º, n.º 2, alínea h), ou sobre se o 
requerente pode representar um risco 
para a saúde pública, tal como referido no 
artigo 15.º, n.º 4, alínea a).

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da supressão, no artigo 15.º, do n.º 2, alíneas h) e i), e do n.º 4, 
alíneas a) e d).

Alteração 927
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º Suprimido

Procedimento e condições de acesso aos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS pela Europol

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol pode solicitar a consulta de 
dados registados no sistema central do 
ETIAS e enviar um pedido eletrónico 
fundamentado à unidade central do
ETIAS tendo em vista consultar um 
conjunto de dados específicos 
armazenados no sistema central do 
ETIAS.

2. O pedido fundamentado deve conter 
provas de que estão preenchidas as 
seguintes condições:

a) A consulta é necessária a fim de apoiar 
e reforçar a ação dos Estados-Membros 
para efeitos da prevenção, deteção ou 
investigação de infrações terroristas ou 
outros crimes graves abrangidos pelo 
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mandato da Europol;

b) A consulta é necessária num caso 
específico;

c) A consulta limita-se a uma pesquisa 
com base nos dados referidos no artigo 
45.º, n.º 2;

d) Existem motivos razoáveis para 
considerar que a consulta é suscetível de 
contribuir significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em questão;

e) A consulta previamente efetuada na 
base de dados da Europol não permitiu 
obter a informação solicitada.

3. Os pedidos da Europol para consulta 
dos dados armazenados no sistema central 
do ETIAS estão sujeitos a uma 
verificação prévia da AEPD, se for caso 
disso, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 44.º do 
Regulamento (UE) n.º 2016/794, que 
verificará de forma eficiente e rápida se o 
pedido preenche todas as condições do n.º 
2.

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma 
resposta positiva relativa aos dados 
armazenados num processo de pedido, aos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 
alíneas a) a g), e j) a m), bem como aos 
dados introduzidos no processo de pedido 
relativamente à emissão, recusa, 
revogação ou anulação de uma
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 33.º e 37.º. O acesso aos dados 
referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e 
n.º 4, alíneas b) a d), conforme registados 
no processo de pedido, só é concedido se a 
consulta desses dados tiver sido 
expressamente solicitada pela Europol.

5. No caso de a AEPD aprovar o pedido, a 
unidade central do ETIAS procede ao 
tratamento do pedido de consulta dos 
dados armazenados no sistema central do 
ETIAS.
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Or. fr

Alteração 928
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º Suprimido

Procedimento e condições de acesso aos 
dados registados no sistema central do 
ETIAS pela Europol

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol pode solicitar a consulta de 
dados registados no sistema central do 
ETIAS e enviar um pedido eletrónico 
fundamentado à unidade central do 
ETIAS tendo em vista consultar um 
conjunto de dados específicos 
armazenados no sistema central do 
ETIAS.

2. O pedido fundamentado deve conter 
provas de que estão preenchidas as 
seguintes condições:

a) A consulta é necessária a fim de apoiar 
e reforçar a ação dos Estados-Membros 
para efeitos da prevenção, deteção ou 
investigação de infrações terroristas ou 
outros crimes graves abrangidos pelo 
mandato da Europol;

b) A consulta é necessária num caso 
específico;

c) A consulta limita-se a uma pesquisa 
com base nos dados referidos no artigo 
45.º, n.º 2;

d) Existem motivos razoáveis para 
considerar que a consulta é suscetível de 
contribuir significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em questão;

e) A consulta previamente efetuada na 
base de dados da Europol não permitiu 
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obter a informação solicitada.

3. Os pedidos da Europol para consulta 
dos dados armazenados no sistema central 
do ETIAS estão sujeitos a uma 
verificação prévia da AEPD, se for caso 
disso, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 44.º do 
Regulamento (UE) n.º 2016/794, que 
verificará de forma eficiente e rápida se o 
pedido preenche todas as condições do n.º 
2.

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma 
resposta positiva relativa aos dados 
armazenados num processo de pedido, aos 
dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 
alíneas a) a g), e j) a m), bem como aos 
dados introduzidos no processo de pedido 
relativamente à emissão, recusa, 
revogação ou anulação de uma 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 33.º e 37.º. O acesso aos dados 
referidos no artigo 15.º, n.º 2, alínea i), e 
n.º 4, alíneas b) a d), conforme registados 
no processo de pedido, só é concedido se a 
consulta desses dados tiver sido 
expressamente solicitada pela Europol.

5. No caso de a AEPD aprovar o pedido, a 
unidade central do ETIAS procede ao 
tratamento do pedido de consulta dos 
dados armazenados no sistema central do 
ETIAS.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o Grupo do Artigo 29.º, a Agência dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia e o Comité Meijers manifestaram sérias dúvidas 
quanto ao acesso das autoridades de aplicação da lei aos dados de viajantes de boa-fé que 
não levantam suspeitas.

Alteração 929
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol pode solicitar a consulta de dados 
registados no sistema central do ETIAS e 
enviar um pedido eletrónico fundamentado 
à unidade central do ETIAS tendo em vista 
consultar um conjunto de dados específicos 
armazenados no sistema central do ETIAS.

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol, sob reserva de um controlo 
prévio por uma jurisdição ou uma 
autoridade independentes, pode solicitar a 
consulta de dados registados no sistema 
central do ETIAS e enviar um pedido 
eletrónico fundamentado à unidade central 
do ETIAS tendo em vista consultar um 
conjunto de dados específicos armazenados 
no sistema central do ETIAS.

Or. fr

Alteração 930
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol pode solicitar a consulta de dados 
registados no sistema central do ETIAS e 
enviar um pedido eletrónico fundamentado 
à unidade central do ETIAS tendo em
vista consultar um conjunto de dados 
específicos armazenados no sistema central 
do ETIAS.

1. Para efeitos do artigo 1.º, n.º 2, a 
Europol pode solicitar a consulta de dados 
registados no sistema central do ETIAS e 
enviar um pedido eletrónico fundamentado 
a uma unidade de verificação 
especificamente designada para o efeito e 
dotada de funcionários da Europol 
devidamente habilitados, com vista a
consultar um conjunto de dados específicos 
armazenados no sistema central do ETIAS.

Or. en

Alteração 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O pedido fundamentado deve 
conter provas de que estão preenchidas as 
seguintes condições:

2. O pedido fundamentado deve 
conter provas de que estão preenchidas 
todas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A consulta é necessária num caso 
específico;

b) A consulta é necessária e 
proporcionada no caso específico;

Or. en

Alteração 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A consulta é necessária num caso
específico;

b) A consulta é necessária num 
processo judicial específico;

Or. fr

Alteração 934
Helga Stevens

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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c) A consulta limita-se a uma pesquisa 
com base nos dados referidos no artigo 
45.º, n.º 2;

c) A consulta limita-se a uma pesquisa 
com base nos dados referidos no artigo 
45.º, n.os 2 e 3;

Or. nl

Alteração 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Existem motivos razoáveis para 
considerar que a consulta é suscetível de 
contribuir significativamente para a 
prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em questão;

d) Existem provas substanciais para 
considerar que a consulta dos dados 
armazenados no sistema central do 
ETIAS contribuirá significativamente para 
a prevenção, deteção ou investigação de 
qualquer dos crimes em questão;

Or. en

Alteração 936
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos da Europol para 
consulta dos dados armazenados no
sistema central do ETIAS estão sujeitos a 
uma verificação prévia da AEPD, se for 
caso disso, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 44.º do 
Regulamento (UE) n.º 2016/794, que
verificará de forma eficiente e rápida se o 
pedido preenche todas as condições do n.º 
2.

3. A unidade de verificação a que se 
refere o n.º 1 do presente artigo verificará 
de forma eficiente e rápida se o pedido 
preenche todas as condições do n.º 2.

Or. en



PE609.323v02-00 84/162 AM\1135937PT.docx

PT

Alteração 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva relativa aos dados armazenados 
num processo de pedido, aos dados 
referidos no artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a 
g), e j) a m), bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativamente à emissão, recusa, revogação 
ou anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 2, 
alínea i), e n.º 4, alíneas b) a d), conforme 
registados no processo de pedido, só é 
concedido se a consulta desses dados tiver 
sido expressamente solicitada pela 
Europol.

4. A consulta do sistema central do 
ETIAS dá acesso, no caso de uma resposta 
positiva relativa aos dados armazenados 
num processo de pedido, aos dados 
referidos no artigo 15.º, n.º 2, alíneas a) a 
g), e j) a m), bem como aos dados 
introduzidos no processo de pedido 
relativamente à emissão, recusa, revogação 
ou anulação de uma autorização de viagem 
nos termos dos artigos 33.º e 37.º. O acesso 
aos dados referidos no artigo 15.º, n.º 4, 
alíneas b) e c), conforme registados no 
processo de pedido, só é concedido se a 
consulta desses dados tiver sido 
expressamente solicitada pela Europol.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da supressão, no artigo 15.º, do n.º 2, alínea i), e do n.º 4, 
alínea d).

Alteração 938
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de a AEPD aprovar o 
pedido, a unidade central do ETIAS 
procede ao tratamento do pedido de 
consulta dos dados armazenados no 
sistema central do ETIAS.

5. No caso de a unidade de 
verificação a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo aprovar o pedido, esta 
envia-o à unidade central do ETIAS, que
procede ao tratamento do pedido de 
consulta dos dados armazenados no 
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sistema central do ETIAS e apresenta o 
resultado da consulta à Europol. O pedido 
enviado à unidade central do ETIAS deve 
conter apenas os parâmetros a utilizar 
para a consulta e não pode conter 
quaisquer informações operacionais, nem 
as informações ou os argumentos 
operacionais que justificam o pedido.

Or. en

Alteração 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O período de validade da 
autorização de viagem;

a) Cinco anos a contar da última 
decisão de conceder a autorização de 
viagem nos termos dos artigos 30.º;

Or. fr

Justificação

Uma vez que o período de validade da autorização foi reduzido para três anos, é oportuno 
alterar o artigo relativo ao período de conservação dos dados e fixá-lo em cinco anos;

Alteração 940
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

Suprimido

Or. en
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Alteração 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

Suprimido

Or. en

Justificação

A conservação da totalidade do pedido do ETIAS cinco anos após a última entrada do 
requerente não se justifica nem se afigura proporcionada ou necessária. O período de 
conservação dos dados, de acordo com as normas da UE, deve ser tão limitado quanto 
possível.

Alteração 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada/saída do requerente 
armazenado no EES; ou]

Or. fr

Alteração 943
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

b) [Dez anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

Or. en

Alteração 944
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

b) [Dois anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

Or. en

Alteração 945
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) [Cinco anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

b) [Dois anos a contar do registo da 
última entrada do requerente armazenado 
no EES; ou]

Or. fr

Alteração 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Cinco anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

c) Dois anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

Or. en

Alteração 947
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cinco anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

c) Dez anos a contar da última decisão 
de recusar, revogar ou anular a autorização 
de viagem nos termos dos artigos 31.º, 34.º 
e 35.º.

Or. en

Alteração 948
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cinco anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

c) Dois anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

Or. en

Alteração 949
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
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Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cinco anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

c) Um ano a contar da última decisão 
de recusar, revogar ou anular a autorização 
de viagem nos termos dos artigos 31.º, 34.º 
e 35.º.

Or. en

Alteração 950
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cinco anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

c) Dois anos a contar da última 
decisão de recusar, revogar ou anular a 
autorização de viagem nos termos dos 
artigos 31.º, 34.º e 35.º.

Or. fr

Alteração 951
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que um nacional de país 
terceiro tiver adquirido a nacionalidade de 
um Estado-Membro ou ficar abrangido 
pelo disposto no artigo 2.º, n.º 2.º, alíneas 
a) a e), as autoridades desse Estado-
Membro devem verificar se a pessoa é 
titular de uma autorização de viagem 
válida e, se for caso disso, elimina 
prontamente o processo de pedido do 
sistema central do ETIAS. A autoridade 
responsável pela supressão do processo de 

5. Sempre que um nacional de país 
terceiro que disponha de uma autorização 
de viagem tiver adquirido a nacionalidade 
de um Estado-Membro, as autoridades 
desse Estado-Membro eliminam 
imediatamente o processo de pedido do 
sistema central do ETIAS. A autoridade 
responsável pela supressão do processo de 
pedido pode ser:
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pedido é:

Or. fr

Alteração 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que um nacional de país 
terceiro tiver adquirido a nacionalidade de 
um Estado-Membro ou ficar abrangido 
pelo disposto no artigo 2.º, n.º 2.º, alíneas 
a) a e), as autoridades desse Estado-
Membro devem verificar se a pessoa é 
titular de uma autorização de viagem 
válida e, se for caso disso, elimina 
prontamente o processo de pedido do 
sistema central do ETIAS. A autoridade 
responsável pela supressão do processo de 
pedido é:

5. Sempre que um nacional de país 
terceiro tiver adquirido a nacionalidade de 
um Estado-Membro ou ficar abrangido 
pelo disposto no artigo 2.º, n.º 2.º, alíneas 
a) a c), as autoridades desse Estado-
Membro devem verificar se a pessoa é 
titular de uma autorização de viagem 
válida e, se for caso disso, elimina 
prontamente o processo de pedido do 
sistema central do ETIAS. A autoridade 
responsável pela supressão do processo de 
pedido é:

Or. fr

Justificação

É oportuno eliminar a supressão obrigatória para a obtenção de um visto de longa duração, 
pois o período de validade deste último pode ser inferior ao período de validade restante do 
ETIAS. Visa-se assim evitar que o requerente tenha de apresentar um novo pedido de 
autorização de viagem após a expiração do seu visto ou do seu título de residência.

Alteração 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 

Suprimido



AM\1135937PT.docx 91/162 PE609.323v02-00

PT

ou o título de residência;

Or. fr

Alteração 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro que emitiu o visto de 
longa duração.

Suprimido

Or. fr

Alteração 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que um nacional de um 
país terceiro ficar abrangido pelo disposto 
no artigo 2.º, n.º 2.º, alíneas d) ou e), as 
autoridades desse Estado-Membro devem 
verificar se a pessoa é titular de uma 
autorização de viagem válida e, se for 
caso disso, elimina prontamente o 
processo de pedido do sistema central do 
ETIAS se o período de validade da 
autorização ou do título de residência ou 
do visto de longa duração for superior ao 
período de validade restante do ETIAS. A 
autoridade responsável pela supressão do 
processo de pedido é:

a) A unidade nacional do ETIAS do 
Estado-Membro que emitiu a autorização 
ou o título de residência;

b) A unidade nacional do ETIAS do 
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Estado-Membro que emitiu o visto de 
longa duração.

Or. fr

Justificação

É oportuno prever que, se o período de validade do ETIAS for superior ao período de 
validade do visto ou do título de residência, este último não seja suprimido do sistema 
central, para que o nacional de um país terceiro possa dele beneficiar após a expiração do 
visto ou do título de residência.

Alteração 956
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que um nacional de país 
terceiro ficar abrangido pelo disposto no 
artigo 2.º, n.º 2, alíneas f) a h), deve 
comunicar a referida alteração às 
autoridades competentes do próximo 
Estado-Membro em que entra. Este último 
Estado-Membro contacta a unidade central 
do ETIAS no prazo de 14 dias. A unidade 
central do ETIAS verifica a exatidão dos 
dados no prazo de um mês e, se for caso 
disso, apaga prontamente o processo de 
pedido e os dados que dele constam do 
sistema central do ETIAS. O interessado 
deve ter direito a vias de recurso para 
garantir a supressão dos dados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
Lorsqu’un ressortissant de pays 

tiers entre dans le champs de l’article 2, 
paragraphe 2, points f) à h), il informe de 
ce changement les autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel il entre ensuite. 
Cet État membre contacte l’unité centrale 
ETIAS dans un délai de 14 jours.    

Or. fr

Alteração 957
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 48-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A

Vias de recurso

1. Qualquer pessoa pode instaurar, nos 
tribunais ou autoridades competentes nos 
termos do direito nacional de qualquer 
Estado-Membro, uma ação que tenha por 
objeto aceder, retificar, suprimir ou obter 
informações ou uma indemnização 
relativamente a uma recusa de 
autorização.

2. Os Estados-Membros comprometem-se 
mutuamente a executar as decisões 
definitivas proferidas pelos tribunais ou 
pelas autoridades a que se refere o n.º 1.

3. As regras sobre vias de recurso 
previstas no presente artigo serão 
avaliadas pela Comissão, dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 958
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Regulamento (CE) n.º 45/2001 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira e pela eu-LISA.

1. O Regulamento (CE) n.º 45/2001 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pela Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, pela Europol e pela 
eu-LISA.

Or. en

Alteração 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. [O Regulamento n.º 2016/679] 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pelas unidades nacionais do ETIAS.

2. [O Regulamento n.º 2016/679] 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pelas unidades nacionais ETIAS, pelos 
guardas de fronteiras competentes para a 
realização de controlos nas fronteiras e 
pelas autoridades responsáveis pela 
imigração.

Or. fr

Alteração 960
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. [O Regulamento n.º 2016/679] 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pelas unidades nacionais do ETIAS.

2. Quando essas atividades sejam 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação,
[o Regulamento n.º 2016/679] aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
unidades nacionais do ETIAS.

Or. en

Alteração 961
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [A Diretiva (UE) 2016/680] aplica-
se ao tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades designadas pelos Estados-
Membros para efeitos do artigo 1.º, n.º 2.

3. [A Diretiva (UE) 2016/680] aplica-
se ao tratamento de dados pessoais pelas 
unidades nacionais do ETIAS para efeitos 
de prevenção de ameaças à segurança 
pública.
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Or. en

Alteração 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [A Diretiva (UE) 2016/680] aplica-
se ao tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades designadas pelos Estados-
Membros para efeitos do artigo 1.º, n.º 2.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 963
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [A Diretiva (UE) 2016/680] aplica-
se ao tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades designadas pelos Estados-
Membros para efeitos do artigo 1.º, n.º 2.

3. Quando essas atividades sejam 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação,
[a Diretiva (UE) 2016/680] aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades designadas pelos Estados-
Membros para efeitos do artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [A Diretiva (UE) 2016/680] aplica-
se ao tratamento de dados pessoais pelas 

(Não se aplica à versão portuguesa.) [La 
directive (UE) 2016/680] s’applique au 
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autoridades designadas pelos Estados-
Membros para efeitos do artigo 1.º, n.º 2. 

traitement des données personnelles par 
les autorités désignées des États membres 
aux fins de l’article 1er, paragraphe 2.

Or. fr

Alteração 965
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Regulamento (UE) n.º 2016/794 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pela Europol, nos termos dos artigos 24.º e 
46.º.

4. O Regulamento (UE) n.º 2016/794 
aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
pela Europol, nos termos do artigo 25.º.

Or. en

Alteração 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira é considerada 
responsável pelo tratamento dos dados nos 
termos do artigo 2.º, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais no 
sistema central do ETIAS.

1. A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira é considerada 
responsável pelo tratamento dos dados nos 
termos do artigo 2.º, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais no 
sistema central do ETIAS. Em relação à 
gestão da segurança da informação do 
sistema central do ETIAS, a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira e a eu-LISA devem ser 
consideradas como responsáveis 
conjuntos pelo tratamento. 

Or. en



AM\1135937PT.docx 97/162 PE609.323v02-00

PT

Alteração 967
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira é considerada 
responsável pelo tratamento dos dados nos 
termos do artigo 2.º, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais no 
sistema central do ETIAS.

1. A eu-LISA é considerada 
responsável pelo tratamento dos dados nos 
termos do artigo 2.º, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais no 
sistema central do ETIAS.

Or. fr

Alteração 968
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA é considerada um 
subcontratante nos termos do artigo 2.º, 
alínea d), do Regulamento (CE) n.º 
45/2001, no que respeita ao tratamento de 
dados pessoais no sistema central do 
ETIAS.

Suprimido

Or. fr

Alteração 969
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração
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[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 52.º é suprimido a fim de evitar a duplicação e a sobreposição com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, em conformidade com a abordagem adotada na revisão em 
curso do referido regulamento. Em função do resultado, o artigo poderá ter de ser novamente 
inserido.

Alteração 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA e a as unidades 
nacionais do ETIAS devem assegurar que a 
segurança do tratamento dos dados 
pessoais decorre segundo o disposto no 
presente regulamento. A euLISA e as 
unidades nacionais do ETIAS devem 
cooperar no âmbito das suas atribuições 
relacionadas com segurança.

1. A eu-LISA, as unidades nacionais 
do ETIAS e a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira devem 
assegurar que a segurança do tratamento 
dos dados pessoais decorre segundo o 
disposto no presente regulamento. A eu-
LISA, as unidades nacionais do ETIAS e a 
Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira devem cooperar no 
âmbito das suas atribuições relacionadas 
com segurança.

Or. en

Alteração 971
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A eu-LISA e a as unidades 
nacionais do ETIAS devem assegurar que a 
segurança do tratamento dos dados 

1. A eu-LISA, a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira e as 
unidades nacionais do ETIAS devem 
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pessoais decorre segundo o disposto no 
presente regulamento. A eu-LISA e as 
unidades nacionais do ETIAS devem 
cooperar no âmbito das suas atribuições 
relacionadas com segurança.

assegurar que a segurança do tratamento 
dos dados pessoais decorre segundo o 
disposto no presente regulamento. A eu-
LISA e as unidades nacionais do ETIAS 
devem cooperar no âmbito das suas 
atribuições relacionadas com segurança.

Or. fr

Alteração 972
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido

Autocontrolo

A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, a Europol e os 
Estados-Membros devem assegurar que 
cada autoridade com direito de acesso aos 
dados do Sistema de Informação ETIAS 
adota as medidas necessárias para dar 
cumprimento ao presente regulamento e 
coopera, se necessário, com a autoridade 
de controlo.

Or. en

Justificação

O artigo 53.º é suprimido a fim de evitar a duplicação e a sobreposição com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, em conformidade com a abordagem adotada na revisão em 
curso do referido regulamento. Em função do resultado, o artigo poderá ter de ser novamente 
inserido.

Alteração 973
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 53
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Texto da Comissão Alteração

A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, a Europol e os 
Estados-Membros devem assegurar que 
cada autoridade com direito de acesso aos 
dados do Sistema de Informação ETIAS 
adota as medidas necessárias para dar 
cumprimento ao presente regulamento e 
coopera, se necessário, com a autoridade 
de controlo.

A eu-LISA, a AEPD e os Estados-
Membros devem assegurar que cada 
autoridade com direito de acesso aos dados 
do Sistema de Informação ETIAS adota as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
ao presente regulamento e coopera, se 
necessário, com a autoridade de controlo.

Or. fr

Alteração 974
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 54.º é suprimido a fim de evitar a duplicação e a sobreposição com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, em conformidade com a abordagem adotada na revisão em 
curso do referido regulamento. Em função do resultado, o artigo poderá ter de ser novamente 
inserido.

Alteração 975
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

No exercício dos seus direitos ao abrigo 
dos artigos 13.º, 14.º, 15.º e 16.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, e dos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º do 

No exercício dos seus direitos ao abrigo 
dos artigos 13.º, 14.º, 15.º e 16.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, e dos 
artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º do 
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[Regulamento (UE) n.º 2016/679], 
qualquer requerente tem o direito de 
contactar a unidade central do ETIAS ou a 
unidade nacional do ETIAS responsável 
pelo pedido, que deve avaliar e responder à 
sua solicitação.

[Regulamento (UE) n.º 2016/679], 
qualquer requerente tem o direito de 
contactar a unidade central do ETIAS ou a 
unidade nacional do ETIAS responsável 
pelo pedido, que deve avaliar e responder à 
sua solicitação. A pessoa em causa deve 
ter a possibilidade de interpor um recurso 
jurisdicional suspensivo o mais 
rapidamente possível.

Or. fr

Alteração 976
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS 
ou uma unidade nacional do ETIAS 
alterar uma autorização de viagem 
durante o respetivo período de validade, o 
sistema central do ETIAS efetua o 
tratamento automatizado previsto no 
artigo 18.º para determinar se o processo 
de pedido alterado desencadeia uma 
resposta positiva nos termos do artigo 
18.º, n.os 2 a 5. Se o tratamento 
automatizado não revelar qualquer 
resposta positiva, o sistema central do 
ETIAS emite uma autorização de viagem 
alterada com a mesma validade da 
autorização original e notifica desse facto 
o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), 
avalia o risco de migração irregular, de 
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 

Suprimido
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revoga a autorização de viagem.

Or. fr

Alteração 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j),
avalia o risco de migração irregular, de 
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro responsável
avalia o risco de migração irregular, de 
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

Or. fr

Alteração 978
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de migração irregular, de
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de segurança e decide se deve 
emitir uma autorização de viagem alterada 
ou, no caso de concluir que as condições de 
emissão da autorização de viagem 
deixaram de estar preenchidas, revoga a 
autorização de viagem.

Or. fr

Justificação

Este parágrafo não diz respeito ao direito à informação mas sim aos procedimentos da 
unidade nacional.

Alteração 979
Sergei Stanishev

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), 
avalia o risco de migração irregular, de
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro responsável, 
nos termos do artigo 22.º, n.º 1, avalia o 
risco de segurança e de saúde pública, e 
decide se deve emitir uma autorização de 
viagem alterada ou, no caso de concluir 
que as condições de emissão da 
autorização de viagem deixaram de estar 
preenchidas, revoga a autorização de 
viagem.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve prever uma distribuição mais equilibrada de responsabilidades 
entre as unidades nacionais dos Estados-Membros, em conformidade com o disposto no 
artigo 22.º, n.º 1.

Alteração 980
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS ou Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
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uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de migração irregular, de
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de segurança e decide se deve 
emitir uma autorização de viagem alterada 
ou, no caso de concluir que as condições de 
emissão da autorização de viagem 
deixaram de estar preenchidas, revoga a 
autorização de viagem.

Or. en

Alteração 981
Artis Pabriks

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 

Sempre que a unidade central do ETIAS ou 
uma unidade nacional do ETIAS alterar 
uma autorização de viagem durante o 
respetivo período de validade, o sistema 
central do ETIAS efetua o tratamento 
automatizado previsto no artigo 18.º para 
determinar se o processo de pedido 
alterado desencadeia uma resposta positiva 
nos termos do artigo 18.º, n.os 2 a 5. Se o 
tratamento automatizado não revelar 
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qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de migração irregular, de 
segurança e de saúde pública, e decide se 
deve emitir uma autorização de viagem 
alterada ou, no caso de concluir que as 
condições de emissão da autorização de 
viagem deixaram de estar preenchidas, 
revoga a autorização de viagem.

qualquer resposta positiva, o sistema 
central do ETIAS emite uma autorização 
de viagem alterada com a mesma validade 
da autorização original e notifica desse 
facto o requerente. Se o tratamento 
automatizado detetar uma ou várias 
respostas positivas, a unidade nacional do 
ETIAS do Estado-Membro da primeira 
entrada declarada pelo requerente, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea j), avalia 
o risco de migração ilegal, de segurança e 
de saúde pública, e decide se deve emitir 
uma autorização de viagem alterada ou, no 
caso de concluir que as condições de 
emissão da autorização de viagem 
deixaram de estar preenchidas, revoga a 
autorização de viagem.

Or. en

Alteração 982
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados pessoais armazenados no 
sistema central do ETIAS não podem ser 
transferidos nem disponibilizados a países 
terceiros, organizações internacionais ou 
entidades privadas, com exceção das 
transferências de dados para a Interpol 
para efeitos do tratamento automatizado 
referido no artigo 18.º, n.º 2, alíneas b) e 
m). As transferências de dados pessoais 
para a Interpol estão sujeitas às 
disposições do artigo 9.º do Regulamento 
n.º 45/2001.

1. Os dados pessoais armazenados no 
sistema central do ETIAS não devem ser 
transferidos nem disponibilizados a países 
terceiros, organizações internacionais ou 
entidades privadas.

Or. fr

Alteração 983
Jan Philipp Albrecht



AM\1135937PT.docx 107/162 PE609.323v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por 
um Estado-Membro para os fins referidos 
no artigo 1.º, n.º 2, não podem ser 
transferidos nem disponibilizados a países 
terceiros, organizações internacionais ou 
entidades privadas estabelecidas ou não 
na União. A proibição aplica-se 
igualmente aos tratamentos ulteriores de 
dados a nível nacional ou entre Estados-
Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

No artigo 1.º, o n.º 2 é suprimido.

Alteração 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por um 
Estado-Membro para os fins referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, não podem ser transferidos 
nem disponibilizados a países terceiros, 
organizações internacionais ou entidades 
privadas estabelecidas ou não na União. A 
proibição aplica-se igualmente aos 
tratamentos ulteriores de dados a nível 
nacional ou entre Estados-Membros.

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por um 
Estado-Membro ou pela Europol para os 
fins referidos no artigo 1.º, n.º 2, não 
podem ser transferidos nem 
disponibilizados a países terceiros, 
organizações internacionais ou entidades 
privadas estabelecidas ou não na União. A 
proibição aplica-se igualmente aos 
tratamentos ulteriores de dados a nível 
nacional ou entre Estados-Membros.

Or. fr
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Alteração 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por um 
Estado-Membro para os fins referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, não podem ser transferidos 
nem disponibilizados a países terceiros, 
organizações internacionais ou entidades 
privadas estabelecidas ou não na União. A 
proibição aplica-se igualmente aos 
tratamentos ulteriores de dados a nível 
nacional ou entre Estados-Membros.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
   

Or. en

Alteração 986
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por um 
Estado-Membro para os fins referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, não podem ser transferidos 
nem disponibilizados a países terceiros, 
organizações internacionais ou entidades 
privadas estabelecidas ou não na União. A 
proibição aplica-se igualmente aos 
tratamentos ulteriores de dados a nível 
nacional ou entre Estados-Membros.

2. Os dados pessoais consultados a 
partir do sistema central do ETIAS por um 
Estado-Membro para os fins referidos no 
artigo 1.º, n.º 2, não devem ser transferidos 
nem disponibilizados a países terceiros, 
organizações internacionais ou entidades 
privadas estabelecidas ou não na União. A 
proibição aplica-se igualmente aos 
tratamentos ulteriores de dados a nível 
nacional ou entre Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do disposto no n.º 
1, os dados consultados a partir do 
sistema central ETIAS pelas autoridades 
responsáveis pela imigração, nos termos 
do artigo 42.º-A, n.º 2, podem ser 
transferidos para um país terceiro, em 
casos individuais e se necessário para 
efeitos de regresso, unicamente quando se 
encontrem preenchidas as seguintes 
condições:

a) A Comissão tomou uma decisão 
relativa à adequação em matéria de 
proteção dos dados pessoais com o país 
terceiro em causa, nos termos do artigo 
45.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
2016/679, ou a transferência é justificada 
por um motivo importante de interesse 
público, nos termos do artigo 49.º, n.º 1, 
alínea d), do mesmo regulamento;

b) O Estado-Membro informa o país 
terceiro em causa da obrigação de utilizar 
os dados unicamente para os fins para os 
quais foram transferidos;

c) Os dados são transferidos ou 
disponibilizados em conformidade com as 
disposições aplicáveis do direito da União 
em matéria de transferência de dados 
pessoais e do direito nacional do Estado-
Membro que transferiu ou disponibilizou 
os dados, incluindo as disposições 
jurídicas aplicáveis em matéria de 
segurança e de proteção dos dados;

Or. fr

Alteração 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Em derrogação do disposto no n.º 
2, os dados consultados a partir do 
sistema central ETIAS para os fins 
previstos no artigo 1.º, n.º 2, podem ser 
transferidos para um país terceiro, em 
casos individuais e com um pedido 
devidamente fundamentado, unicamente 
quando se encontrem preenchidas as 
seguintes condições:

a) Em casos excecionais de emergência 
em que exista uma ameaça grave e 
imediata de infração terrorista ou de 
outro crime grave na aceção do artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas l) e m), do presente 
regulamento;

b) A transferência é realizada em 
conformidade com as condições aplicáveis 
estabelecidas na Diretiva (UE) 2016/680;

c) As informações detidas pelo país 
terceiro requerente são comunicadas 
reciprocamente aos Estados-Membros.

Quando uma transferência de dados é 
efetuada com base no presente número, 
deve ser devidamente documentada. A 
documentação deve ser disponibilizada à 
autoridade de controlo competente, a 
pedido desta, e deve compreender a data e 
hora da transferência, informações sobre 
a autoridade competente destinatária, a 
justificação da transferência e os dados 
pessoais transferidos.

Or. fr

Alteração 989
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 56 – título

Texto da Comissão Alteração

Supervisão pela autoridade nacional de Auditorias pela autoridade nacional de 
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controlo controlo

Or. en

Alteração 990
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades de controlo 
dispõem dos recursos necessários para 
realizar as atribuições que lhes são 
confiadas pelo presente regulamento.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades de controlo 
dispõem dos recursos e dos conhecimentos 
especializados necessários para realizar as 
atribuições que lhes são confiadas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 991
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As informações recolhidas neste 
contexto devem ser transmitidas à eu-
LISA, a fim de lhe permitir desempenhar 
as suas missões de controlo, nos termos 
dos artigos 50.º, 51.º e 52.º, e à AEPD, 
para lhe permitir assegurar o seu 
controlo, tal como definido no artigo 57.º.

Or. fr

Alteração 992
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
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Artigo 56 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O relatório da auditoria deve ser 
divulgado ao público.

Or. en

Alteração 993
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 57 – título

Texto da Comissão Alteração

Supervisão pela Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados

Auditorias pela Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados

Or. en

Alteração 994
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados deve garantir a realização de uma 
auditoria às atividades de tratamento de 
dados pessoais da eu-LISA e da unidade 
central do ETIAS, em conformidade com 
as normas internacionais de auditoria 
aplicáveis, pelo menos de quatro em quatro 
anos. Um relatório dessa auditoria é 
transmitido ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à eu-LISA, à Comissão e aos 
Estados-Membros. A eu-LISA e a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira têm a possibilidade de apresentar 
observações antes da aprovação dos 
respetivos relatórios.

A Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados deve garantir a realização de uma 
auditoria às atividades de tratamento de 
dados pessoais da eu-LISA e da unidade 
central do ETIAS, em conformidade com 
as normas internacionais de auditoria 
aplicáveis, pelo menos de quatro em quatro 
anos. Um relatório dessa auditoria é 
transmitido ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à eu-LISA, à Comissão e aos 
Estados-Membros, e é divulgado ao 
público. A eu-LISA e a Agência Europeia 
da Guarda de Fronteiras e Costeira têm a 
possibilidade de apresentar observações 
antes da aprovação dos respetivos 
relatórios. A AEPD deve ser dotada dos 
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recursos e dos conhecimentos 
especializados necessários para realizar 
as atribuições que lhe são confiadas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelas alterações ao artigo 8.º.

Alteração 995
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados deve garantir a realização de uma 
auditoria às atividades de tratamento de 
dados pessoais da eu-LISA e da unidade 
central do ETIAS, em conformidade com 
as normas internacionais de auditoria 
aplicáveis, pelo menos de quatro em quatro 
anos. Um relatório dessa auditoria é 
transmitido ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à eu-LISA, à Comissão e aos 
Estados-Membros. A eu-LISA e a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira têm a possibilidade de apresentar 
observações antes da aprovação dos 
respetivos relatórios.

A Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados deve garantir a realização de uma 
auditoria às atividades de tratamento de 
dados pessoais da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira, da eu-
LISA e da unidade central do ETIAS, em 
conformidade com as normas 
internacionais de auditoria aplicáveis, pelo 
menos de quatro em quatro anos. Um 
relatório dessa auditoria é transmitido ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à eu-
LISA, à Comissão e aos Estados-Membros. 
A eu-LISA e a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira têm a 
possibilidade de apresentar observações 
antes da aprovação do relatório de 
auditoria.

Or. fr

Alteração 996
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 1-A (novo)



PE609.323v02-00 114/162 AM\1135937PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Para estes fins, a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados deve dispor dos 
recursos, nomeadamente materiais, e das 
informações necessárias.

Or. fr

Alteração 997
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados exerce as suas 
competências em estreita cooperação com 
as autoridades nacionais de controlo em
matérias específicas que exijam o 
envolvimento nacional, em particular se a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados ou uma autoridade nacional de 
controlo detetar discrepâncias importantes 
entre as práticas dos Estados-Membros ou 
transferências potencialmente ilícitas 
utilizando os canais de comunicação do 
ETIAS ou no contexto de questões 
suscitadas por uma ou várias autoridades 
nacionais de controlo sobre a aplicação e a 
interpretação do presente regulamento.

1. Nos termos do artigo 62.º do 
Regulamento (UE) 2017/XX... [nova 
proposta que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001], a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados exerce as suas 
competências em estreita cooperação com 
as autoridades nacionais de controlo em 
matérias específicas que exijam o 
envolvimento nacional, em particular se a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados ou uma autoridade nacional de 
controlo detetar discrepâncias importantes 
entre as práticas dos Estados-Membros ou 
transferências potencialmente ilícitas 
utilizando os canais de comunicação do 
ETIAS ou no contexto de questões 
suscitadas por uma ou várias autoridades 
nacionais de controlo sobre a aplicação e a 
interpretação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 998
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos referidos no n.º 1, a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados e as autoridades de controlo 
nacionais competentes para efeitos de 
controlo da proteção de dados, atuando no 
âmbito das respetivas competências, 
podem, se for necessário, trocar 
informações pertinentes, ajudar-se 
mutuamente na realização de auditorias e 
inspeções, examinar as dificuldades de 
interpretação ou de aplicação do presente 
regulamento, analisar os problemas 
relacionados com o exercício do controlo 
independente ou o exercício dos direitos 
dos titulares de dados, elaborar propostas 
harmonizadas de soluções conjuntas e 
promover a sensibilização em matéria de 
proteção de dados.

2. Nos casos referidos no n.º 1, a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados e as autoridades de controlo 
nacionais competentes para efeitos de 
controlo da proteção de dados, atuando no 
âmbito das respetivas competências, 
devem, se for necessário, trocar 
informações pertinentes, ajudar-se 
mutuamente na realização de auditorias e 
inspeções, examinar as dificuldades de 
interpretação ou de aplicação do presente 
regulamento, analisar os problemas 
relacionados com o exercício do controlo 
independente ou o exercício dos direitos 
dos titulares de dados, elaborar propostas 
harmonizadas de soluções conjuntas e 
promover a sensibilização em matéria de 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 999
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Disposição já abrangida pelo Regulamento (CE) n.º 45/2001. A sua supressão visa evitar 
qualquer confusão quanto às regras aplicáveis.

Alteração 1000
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 60
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

No artigo 1.º, o n.º 2 é suprimido.

Alteração 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informação sobre o sítio Web e a 
aplicação móvel para dispositivos móveis 
através dos quais os pedidos podem ser 
enviados;

b) Informação sobre o sítio Web e a 
aplicação móvel para dispositivos móveis 
através dos quais os pedidos podem ser 
enviados, bem como sobre os 
procedimentos excecionais de 
apresentação de pedidos junto dos 
consulados dos Estados-Membros ou das 
delegações da UE nos países terceiros 
constantes do anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 539/2001 do 
Conselho;

Or. en

Alteração 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O facto de uma autorização de 
viagem estar vinculada ao documento de 
viagem indicado no formulário de pedido 
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e de, por conseguinte, a expiração ou 
qualquer alteração do documento de 
viagem dever implicar a invalidade ou o 
não reconhecimento da autorização de 
viagem aquando da passagem da 
fronteira;

Or. fr

Alteração 1003
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar, se for caso 
disso, as razões subjacentes à recusa e que 
os requerentes cujos pedidos são recusados 
têm o direito de recurso, juntamente com 
informações sobre o procedimento a 
seguir para esse efeito, incluindo a 
autoridade competente e os prazos para 
interpor recurso;

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar, se for caso 
disso, as razões subjacentes à recusa e que 
os requerentes cujos pedidos são recusados 
têm o direito de requerer um visto;

Or. en

Alteração 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar, se for caso 
disso, as razões subjacentes à recusa e que 
os requerentes cujos pedidos são recusados 
têm o direito de recurso, juntamente com 

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar claramente, 
se for caso disso, as razões subjacentes à 
recusa e que os requerentes cujos pedidos 
são recusados têm o direito de recurso e 
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informações sobre o procedimento a seguir 
para esse efeito, incluindo a autoridade 
competente e os prazos para interpor 
recurso;

direito a vias de recurso efetivas, 
juntamente com informações sobre o 
procedimento a seguir para esse efeito, 
incluindo a autoridade competente e os 
prazos para interpor recurso ou acionar 
uma via de recurso;

Or. en

Alteração 1005
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 61 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar, se for caso 
disso, as razões subjacentes à recusa e que 
os requerentes cujos pedidos são recusados 
têm o direito de recurso, juntamente com 
informações sobre o procedimento a seguir 
para esse efeito, incluindo a autoridade 
competente e os prazos para interpor 
recurso;

d) O facto de as decisões sobre os 
pedidos deverem ser notificadas aos 
requerentes, devendo indicar as razões 
subjacentes à recusa e que os requerentes 
cujos pedidos são recusados têm o direito 
de recurso, juntamente com informações 
sobre o procedimento a seguir para esse 
efeito, incluindo a autoridade competente e 
os prazos para interpor recurso;

Or. fr

Alteração 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 61 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O facto de uma autorização de 
viagem com validade territorial limitada 
poder ser emitida, a título excecional, se o 
Estado-Membro responsável a considerar 
necessária por motivos humanitários, por 
razões de interesse nacional ou por força 
de obrigações internacionais, não 
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obstante o facto de o procedimento de 
avaliação ainda não estar concluído ou de 
a autorização de viagem ter sido recusada, 
anulada ou revogada.

Or. fr

Justificação

É oportuno informar o público da existência desta possibilidade.

Alteração 1007
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O facto de os titulares de 
autorizações de viagem serem obrigados a 
atualizar os dados fornecidos no pedido;

Or. en

Alteração 1008
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 62 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, em cooperação com a 
unidade central do ETIAS, e os Estados-
Membros, devem acompanhar a entrada 
em funcionamento do ETIAS com uma 
campanha de informação visando dar a 
conhecer aos nacionais de países terceiros 
abrangidos pelo presente regulamento a 
obrigação de possuírem uma autorização 
de viagem válida para atravessar as 
fronteiras externas.

A Comissão, em cooperação com a 
unidade central do ETIAS, e os Estados-
Membros, devem acompanhar a entrada 
em funcionamento do ETIAS com uma 
campanha de informação visando dar a 
conhecer aos nacionais de países terceiros 
abrangidos pelo presente regulamento a 
obrigação de possuírem uma autorização 
de viagem válida para atravessar as 
fronteiras externas.



PE609.323v02-00 120/162 AM\1135937PT.docx

PT

Essa campanha de informação deve ser 
lançada em todas as línguas oficiais dos 
Estados-Membros e em, pelo menos, uma 
das línguas oficiais dos países terceiros 
cujos nacionais sejam abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1009
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A eu-LISA deve basear a 
conceção, a criação e o desenvolvimento 
da arquitetura física do sistema –
incluindo a sua infraestrutura de 
comunicação, bem como as especificações 
técnicas e a respetiva evolução no que 
respeita ao sistema central, às interfaces 
uniformes e à infraestrutura de 
comunicação – nos princípios da 
«limitação da finalidade» e do «respeito 
pela vida privada e pela proteção dos 
dados desde a conceção». Deve ainda 
velar por que a utilização do ETIAS por 
parte de todos os utilizadores respeite as 
disposições relativas à proteção dos dados.

Or. fr

Alteração 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. As infraestruturas de apoio ao sítio 
Web público, à aplicação para dispositivos 
móveis e ao portal para as transportadoras 
ficam alojadas nas instalações da eu-LISA 
ou da Comissão. Essas infraestruturas são 
geograficamente repartidas com vista a 
assegurar as funcionalidades estabelecidas 
no presente regulamento, em conformidade 
com as condições de segurança, de
disponibilidade, de qualidade e de rapidez 
enunciadas no n.º 3.

2. As infraestruturas de apoio ao sítio 
Web público, à aplicação para dispositivos 
móveis e ao portal para as transportadoras 
ficam alojadas nas instalações da eu-LISA 
ou da Comissão. Essas infraestruturas são 
geograficamente repartidas com vista a 
assegurar as funcionalidades estabelecidas 
no presente regulamento, em conformidade 
com as condições de proteção de dados 
desde a conceção e por defeito, de
segurança, de disponibilidade, de qualidade 
e de rapidez enunciadas no n.º 3.

Or. en

Alteração 1011
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As infraestruturas de apoio ao sítio 
Web público, à aplicação para dispositivos 
móveis e ao portal para as transportadoras 
ficam alojadas nas instalações da eu-LISA 
ou da Comissão. Essas infraestruturas são 
geograficamente repartidas com vista a 
assegurar as funcionalidades estabelecidas 
no presente regulamento, em conformidade 
com as condições de segurança, de 
disponibilidade, de qualidade e de rapidez 
enunciadas no n.º 3.

2. As infraestruturas de apoio ao sítio 
Web público, à aplicação para dispositivos 
móveis e ao portal para as transportadoras 
ficam alojadas nas instalações da eu-LISA. 
Essas infraestruturas são geograficamente 
repartidas com vista a assegurar as 
funcionalidades estabelecidas no presente 
regulamento, em conformidade com as 
condições de segurança, de 
disponibilidade, de qualidade e de rapidez 
enunciadas no n.º 3.

Or. fr

Alteração 1012
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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A eu-LISA é responsável pelo 
desenvolvimento do Sistema de 
Informação ETIAS e qualquer 
desenvolvimento necessário para 
estabelecer a interoperabilidade entre o 
sistema central do ETIAS e os sistemas de 
informação referidos no artigo 10.º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1013
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA é responsável pelo 
desenvolvimento do Sistema de 
Informação ETIAS e qualquer 
desenvolvimento necessário para 
estabelecer a interoperabilidade entre o 
sistema central do ETIAS e os sistemas de 
informação referidos no artigo 10.º.

A eu-LISA é responsável pelo 
desenvolvimento técnico do Sistema de 
Informação ETIAS e qualquer 
desenvolvimento técnico necessário para 
estabelecer a interoperabilidade entre o 
sistema central do ETIAS e os sistemas de 
informação referidos no artigo 10.º. A 
responsabilidade final incumbe à Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira, que a eu-LISA manterá sempre 
informada, nos termos do artigo 65.º, 
n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 1014
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 

Suprimido
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evolução no que respeita ao sistema 
central e às interfaces uniformes, que 
devem ser adotadas pelo Conselho de 
Administração, sob reserva de parecer 
favorável da Comissão. A eu-LISA deve 
também implementar qualquer adaptação 
necessária do EES, SIS, Eurodac, ECRIS 
ou VIS decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

Or. fr

Alteração 1015
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do EES, SIS, Eurodac, ECRIS ou VIS
decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
revistas e, em caso de um resultado 
favorável, adotadas pelo Conselho de 
Administração, sob reserva de parecer 
favorável da Comissão e da AEPD. A eu-
LISA deve também implementar qualquer 
adaptação necessária do EES ou do SIS 
decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS. A eu-
LISA deve respeitar os princípios da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito, tal como estipulado no 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Justificação

Recomendação da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.
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Alteração 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação 
necessária do EES, SIS, Eurodac, ECRIS 
ou VIS decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão.

Or. en

Alteração 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do EES, SIS, Eurodac, ECRIS ou VIS 
decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

A eu-LISA, em cooperação com os 
Estados-Membros, define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces nacionais uniformes, que 
devem ser adotadas pelo Conselho de 
Administração, sob reserva de parecer 
favorável da Comissão. A eu-LISA deve 
também implementar qualquer adaptação 
necessária do EES, SIS, Eurodac, ECRIS 
ou VIS decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.
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Or. fr

Alteração 1018
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do EES, SIS, Eurodac, ECRIS ou VIS
decorrentes do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração,
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do SIS decorrente do estabelecimento da 
interoperabilidade com o ETIAS.

Or. fr

Alteração 1019
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física do sistema, incluindo a 
sua infraestrutura de comunicação, bem 
como as especificações técnicas e a sua 
evolução no que respeita ao sistema central 
e às interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do EES, SIS, Eurodac, ECRIS ou VIS 
decorrentes do estabelecimento da 

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura do sistema, incluindo a sua 
infraestrutura de comunicação, bem como 
as especificações técnicas e a sua evolução 
no que respeita ao sistema central e às 
interfaces uniformes, que devem ser 
adotadas pelo Conselho de Administração, 
sob reserva de parecer favorável da 
Comissão. A eu-LISA deve também 
implementar qualquer adaptação necessária 
do EES, SIS, Eurodac, ECRIS ou VIS 
decorrentes do estabelecimento da 
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interoperabilidade com o ETIAS. interoperabilidade com o ETIAS.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de tecnologias da informação para um sistema como o 
ETIAS vai muito para além de uma implantação física, abrangendo também outros aspetos, 
como as arquiteturas funcionais ou lógicas, bem como o modelo de dados, que são parte 
integrante do desenvolvimento do sistema.

Alteração 1020
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA desenvolve e implementa o 
sistema central, as interfaces uniformes 
nacionais e as infraestruturas de 
comunicação logo que seja possível após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e a aprovação pela Comissão das medidas 
previstas no artigo 15.º, n.os 2 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 28.º, n.º 5, no artigo
39.º, n.º 3, no artigo 40.º, n.º 2 e no artigo 
72.º, n.os 1 e 4.

A eu-LISA desenvolve e implementa o 
sistema central, as interfaces uniformes 
nacionais e as infraestruturas de 
comunicação logo que seja possível após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e a aprovação pela Comissão das medidas 
previstas no artigo 15.º, n.os 2 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 39.º, n.º 3, no artigo 
40.º, n.º 2 e no artigo 72.º, n.os 1 e 4.

Or. en

Alteração 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A eu-LISA define a conceção da 
arquitetura física e é responsável pela 
gestão técnica da lista de vigilância do 
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ETIAS.

Or. en

Alteração 1022
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Durante a fase de conceção e 
desenvolvimento, deve ser criado um 
Comité de Gestão do Programa composto 
por um máximo de 10 membros. É 
constituído por seis membros nomeados 
pelo Conselho de Administração da eu-
LISA entre os seus membros efetivos ou 
suplentes, o presidente do grupo consultivo 
ETIAS-EES referido no artigo 80.º, um 
membro em representação da eu-LISA 
nomeado pelo seu diretor-executivo, um 
membro em representação da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nomeado pelo seu diretor-
executivo e um membro nomeado pela 
Comissão. Os membros nomeados pelo 
Conselho de Administração da eu-LISA só 
podem ser eleitos entre os Estados-
Membros que estejam plenamente 
vinculados, por força do direito da União, 
pelos instrumentos legislativos que regem 
o desenvolvimento, a criação, o 
funcionamento e a utilização de todos os 
sistemas de informação de grande escala 
geridos pela eu-LISA e que participarão no 
ETIAS. O Comité de Gestão do Programa 
reunir-se-á uma vez por mês  e assegura a 
gestão correta da fase de conceção e 
desenvolvimento do ETIAS.  O Comité de 
Gestão do Programa apresenta relatórios 
escritos mensais ao Conselho de 
Administração sobre os progressos do 
projeto. O Comité de Gestão do Programa 
não dispõe de poderes de decisão nem de 
mandato que lhe permita representar os 

4. Durante a fase de conceção e 
desenvolvimento, deve ser criado um 
Comité de Gestão do Programa composto 
por um máximo de 10 membros. É 
constituído por seis membros nomeados 
pelo Conselho de Administração da eu-
LISA entre os seus membros efetivos ou 
suplentes, o presidente do grupo consultivo 
ETIAS-EES referido no artigo 80.º, um 
membro em representação da eu-LISA 
nomeado pelo seu diretor-executivo, um 
membro em representação da Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira nomeado pelo seu diretor-
executivo, um membro da AEPD e um 
membro nomeado pela Comissão. Os 
membros nomeados pelo Conselho de 
Administração da eu-LISA só podem ser 
eleitos entre os Estados-Membros que 
estejam plenamente vinculados, por força 
do direito da União, pelos instrumentos 
legislativos que regem o desenvolvimento, 
a criação, o funcionamento e a utilização 
de todos os sistemas de informação de 
grande escala geridos pela eu-LISA e que 
participarão no ETIAS. O Comité de 
Gestão do Programa reunir-se-á uma vez 
por mês e assegura a gestão correta da fase 
de conceção e desenvolvimento do ETIAS. 
O Comité de Gestão do Programa 
apresenta relatórios escritos mensais ao 
Conselho de Administração sobre os 
progressos do projeto. O Comité de Gestão 
do Programa não dispõe de poderes de 
decisão nem de mandato que lhe permita 
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membros do Conselho de Administração. representar os membros do Conselho de 
Administração.

Or. fr

Alteração 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Após a entrada em funcionamento do 
ETIAS, a eu-LISA é responsável pela 
gestão técnica do Sistema Central e das 
Interfaces Uniformes Nacionais. Em 
cooperação com os Estados-Membros, 
garante sempre a utilização da melhor 
tecnologia disponível, sob reserva de uma
análise de custo-benefício. A eu-LISA é 
também responsável pela gestão técnica 
das infraestruturas de comunicação entre o 
sistema central e as interfaces uniformes 
nacionais, bem como do sítio Web público, 
da aplicação para dispositivos móveis, do 
serviço de correio eletrónico, do serviço de 
conta segura, do portal para as 
transportadoras, do serviço Web e das 
aplicações informáticas com vista ao 
tratamento dos pedidos referido no artigo 
6.º.

Após a entrada em funcionamento do 
ETIAS, a eu-LISA é responsável pela 
gestão técnica do Sistema Central, das 
Interfaces Uniformes Nacionais e da lista 
de vigilância do ETIAS. Em cooperação 
com os Estados-Membros, garante sempre 
a utilização da melhor tecnologia 
disponível, sob reserva de uma análise de 
custo-benefício. A eu-LISA é também 
responsável pela gestão técnica das 
infraestruturas de comunicação entre o 
sistema central e as interfaces uniformes 
nacionais, bem como do sítio Web público, 
da aplicação para dispositivos móveis, do 
serviço de correio eletrónico, do serviço de 
conta segura, do portal para as 
transportadoras, do serviço Web e das 
aplicações informáticas com vista ao 
tratamento dos pedidos referido no artigo 
6.º.

Or. en

Alteração 1024
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira é responsável pelo 
seguinte:

Suprimido

a) Criação e funcionamento das unidades 
nacionais do ETIAS;

b) Tratamento automatizado dos pedidos;

c) Regras de verificação.

Or. fr

Alteração 1025
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira deve ser dotada de 
financiamento e pessoal adequados para 
exercer as responsabilidades a que se 
refere o artigo 65.º, n.º 1, alíneas a) a c), e 
n.º 2.

Or. en

Alteração 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Organização, gestão, 
funcionamento e manutenção das unidades 
nacionais do ETIAS em matéria de
avaliação e decisão sobre os pedidos de 
autorização de viagem recusados durante o 
tratamento automatizado dos pedidos;

b) Organização, gestão, 
funcionamento e manutenção das unidades 
nacionais do ETIAS incumbidas da
avaliação dos pedidos de autorização de 
viagem que tenham dado origem respostas 
positivas durante o tratamento 
automatizado dos pedidos, de tomar 
decisões sobre os mesmos e de emitir um 
parecer no momento da consulta;
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Or. fr

Alteração 1027
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 67

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º Suprimido

Responsabilidades da Europol

1. A Europol deve assegurar o tratamento 
dos pedidos referidos no artigo 18.º, n.º 2, 
alínea j), e n.º 4, e adaptar o seu sistema 
de informação em conformidade.

2. A Europol é responsável pela criação 
da lista de vigilância do ETIAS referida 
no artigo 29.º.

3. A Europol é responsável por emitir 
pareceres no seguimento de um pedido de 
consulta nos termos do artigo 26.º.

Or. fr

Alteração 1028
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Europol deve assegurar o 
tratamento dos pedidos referidos no artigo 
18.º, n.º 2, alínea j), e n.º 4, e adaptar o seu 
sistema de informação em conformidade.

1. A Europol deve assegurar o 
tratamento dos pedidos referidos no artigo 
18.º, n.º 2, alínea j) e adaptar o seu sistema 
de informação em conformidade.

Or. en

Justificação

No artigo 18.º, o n.º 4 é suprimido.
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Alteração 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Europol deve assegurar o 
tratamento dos pedidos referidos no artigo 
18.º, n.º 2, alínea j), e n.º 4, e adaptar o seu 
sistema de informação em conformidade.

1. A Europol deve assegurar o 
tratamento dos pedidos referidos no artigo 
18.º, n.º 2, alínea j), e n.º 4, e adaptar os 
seus sistemas de informação em 
conformidade.

Or. fr

Alteração 1030
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Europol é responsável pela 
criação da lista de vigilância do ETIAS 
referida no artigo 29.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 29.º é suprimido.

Alteração 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Europol é responsável por emitir 3. A Europol é responsável por emitir 
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pareceres no seguimento de um pedido de 
consulta nos termos do artigo 26.º.

pareceres no seguimento de um pedido de 
consulta nos termos do artigo 25.º.

Or. fr

Alteração 1032
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Europol é responsável por emitir 
pareceres no seguimento de um pedido de 
consulta nos termos do artigo 26.º.

3. A Europol é responsável por emitir 
pareceres no seguimento de um pedido de 
consulta nos termos do artigo 25.º.

Or. fr

Alteração 1033
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Europol deve ser dotada de 
financiamento e pessoal adequados para 
exercer as responsabilidades a que se 
refere o artigo 67.º, n.os 1 a 3.

Or. en

Alteração 1034
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 71-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 539/2001
Artigo 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-A

Alterações ao Regulamento (CE) 
n.º 539/2001

O Regulamento (CE) n.º 539/2001 é 
alterado do seguinte modo:

É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 1.º-D (novo) Em derrogação do 
artigo 1.º, n.º 2, a isenção da obrigação de 
visto para os nacionais de um país 
terceiro constante do anexo II não se 
aplica aos requerentes a quem tenha sido 
recusada uma autorização de viagem, em 
conformidade com o artigo 31.º do 
Regulamento XX [a inserir].»

Or. en

Alteração 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período de seis meses a 
contar da data da entrada em 
funcionamento do ETIAS, a sua utilização 
é facultativa e a obrigação de estar na 
posse de uma autorização de viagem válida 
não se aplica. A Comissão pode adotar um 
ato delegado, nos termos do artigo 78.º, a 
fim de prorrogar esse período por um 
máximo de seis meses.

1. Durante um período de doze meses 
a contar da data da entrada em 
funcionamento do ETIAS, a sua utilização 
é facultativa e a obrigação de estar na 
posse de uma autorização de viagem válida 
não se aplica. A Comissão pode adotar um 
ato delegado, nos termos do artigo 78.º, a 
fim de prorrogar esse período por um 
máximo de doze meses.

Or. en

Justificação

Devido à ausência de avaliações de impacto, o possível impacto sobre o tráfego nas 
fronteiras terrestres externas é pouco claro, especialmente no caso de nacionais de países 
terceiros que chegam aos pontos de passagem de fronteira sem terem apresentado um pedido 
de autorização de viagem. A experiência recente com os controlos sistemáticos nas fronteiras 
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externas revelou os riscos potenciais da introdução de condições prévias adicionais para a 
entrada na UE. O regulamento deverá, por conseguinte, prever períodos transitórios mais 
longos, o que permitiria uma maior margem para a disseminação de informações relativas às 
suas disposições.

Alteração 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante esse período de seis meses, 
os guardas de fronteira devem informar os 
nacionais de países terceiros sujeitos à 
obrigação da autorização de viagem que 
atravessam as fronteiras externas de que 
são obrigados a possuir uma autorização de 
viagem válida desde o termo do período de 
seis meses. Para o efeito, os guardas de 
fronteira distribuem a esta categoria de 
viajantes um folheto comum.

2. Durante esse período de doze
meses, os guardas de fronteira devem 
informar os nacionais de países terceiros 
sujeitos à obrigação da autorização de 
viagem que atravessam as fronteiras 
externas de que são obrigados a possuir 
uma autorização de viagem válida desde o 
termo do período de doze meses. Para o 
efeito, os guardas de fronteira distribuem a 
esta categoria de viajantes um folheto 
comum.

Or. en

Justificação

Devido à ausência de avaliações de impacto, o possível impacto sobre o tráfego nas 
fronteiras terrestres externas é pouco claro, especialmente no caso de nacionais de países 
terceiros que chegam aos pontos de passagem de fronteira sem terem apresentado um pedido 
de autorização de viagem. A experiência recente com os controlos sistemáticos nas fronteiras 
externas revelou os riscos potenciais da introdução de condições prévias adicionais para a 
entrada na UE. O regulamento deverá, por conseguinte, prever períodos transitórios mais 
longos, o que permitiria uma maior margem para a disseminação de informações relativas às 
suas disposições.

Alteração 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O folheto comum é redigido e 
divulgado pela Comissão. O referido ato de 
execução é adotado nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 79.º, n.º 2, e inclui, pelo menos, a 
informação referida no artigo 61.º. O 
folheto deve ser claro e simples e estar 
disponível numa língua que o interessado 
compreenda ou que seja razoável 
presumir que compreenda.

3. O folheto comum é redigido e 
divulgado pela Comissão. O referido ato de 
execução é adotado nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 79.º, n.º 2, e inclui, pelo menos, a 
informação referida no artigo 61.º. O 
folheto deve ser claro e simples e estar 
disponível em todas as línguas oficiais dos 
Estados-Membros e em, pelo menos, uma 
das línguas dos países terceiros cujos 
nacionais sejam abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1038
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Habilitações literárias; Suprimido

Or. en

Alteração 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Habilitações literárias; Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 15.º, n.º 2, alínea h).

Alteração 1040
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Habilitações literárias; Suprimido

Or. fr

Alteração 1041
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Profissão atual (área), cargo; Suprimido

Or. fr

Alteração 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Profissão atual (área), cargo; Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 15.º, n.º 2, alínea i).

Alteração 1043
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Profissão atual (área), cargo; Suprimido

Or. en

Alteração 1044
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Tipo de autorização de viagem e, 
para as autorizações de viagem com 
validade territorial limitada, uma 
referência ao ou aos Estados-Membros 
que emitiram a autorização de viagem 
com validade territorial limitada;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1045
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA 
deve criar, implementar e alojar um 
repositório central que contenha os dados 

Suprimido
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referidos no n.º 1, que não permitam a 
identificação de pessoas, mas permitam às 
autoridades enumeradas no n.º 1 obter 
relatórios personalizáveis e dados 
estatísticos para melhorar a avaliação dos 
riscos de migração irregular, de 
segurança e de saúde pública, melhorar a 
eficácia dos controlos nas fronteiras, 
ajudar a unidade central do ETIAS no 
tratamento dos pedidos de autorização de 
viagem e apoiar a política de migração da 
União com base em dados comprovados. 
O repositório deve igualmente conter 
estatísticas diárias sobre os dados 
referidos no n.º 4. O acesso ao repositório 
central deve ser concedido por meio de 
um acesso seguro através da rede s-
TESTA com controlo do acesso e perfis de 
utilizador específicos, unicamente com a 
finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Devem ser adotadas regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento 
do repositório central e regras de 
segurança e de proteção de dados 
aplicáveis ao repositório, em 
conformidade com o procedimento de 
avaliação referido no artigo 79.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1046
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
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migração irregular, de segurança e de 
saúde pública, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório 
deve igualmente conter estatísticas diárias 
sobre os dados referidos no n.º 4. O acesso 
ao repositório central deve ser concedido 
por meio de um acesso seguro através da 
rede s-TESTA com controlo do acesso e 
perfis de utilizador específicos, unicamente 
com a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

segurança, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras e ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem. O 
repositório deve igualmente conter 
estatísticas diárias sobre os dados referidos 
no n.º 4. O acesso ao repositório central 
deve ser concedido por meio de um acesso 
seguro através da rede s-TESTA com 
controlo do acesso e perfis de utilizador 
específicos, unicamente com a finalidade 
de elaborar relatórios e estatísticas.

Or. fr

Alteração 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
migração irregular, de segurança e de 
saúde pública, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório deve 
igualmente conter estatísticas diárias sobre 
os dados referidos no n.º 4. O acesso ao 
repositório central deve ser concedido por 
meio de um acesso seguro através da rede 
s-TESTA com controlo do acesso e perfis 

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve, em 
conformidade com os princípios da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito, criar, implementar e alojar um 
repositório central que contenha os dados 
referidos no n.º 1, que não permitam a 
identificação de pessoas, mas permitam às 
autoridades enumeradas no n.º 1 obter 
relatórios personalizáveis e dados 
estatísticos para melhorar a avaliação dos 
riscos de migração irregular e de 
segurança, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório deve 
igualmente conter estatísticas diárias sobre 
os dados referidos no n.º 4. O acesso ao 
repositório central deve ser concedido por 
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de utilizador específicos, unicamente com 
a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

meio de um acesso seguro através da rede 
s-TESTA com controlo do acesso e perfis 
de utilizador específicos, unicamente com 
a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Or. en

Alteração 1048
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
migração irregular, de segurança e de 
saúde pública, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório 
deve igualmente conter estatísticas diárias 
sobre os dados referidos no n.º 4. O acesso 
ao repositório central deve ser concedido 
por meio de um acesso seguro através da 
rede s-TESTA com controlo do acesso e 
perfis de utilizador específicos, unicamente 
com a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
segurança, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem. O 
repositório deve igualmente conter 
estatísticas diárias sobre os dados referidos 
no n.º 4. O acesso ao repositório central 
deve ser concedido por meio de um acesso 
seguro através da rede s-TESTA com 
controlo do acesso e perfis de utilizador 
específicos, unicamente com a finalidade 
de elaborar relatórios e estatísticas.

Or. en

Alteração 1049
Artis Pabriks
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
migração irregular, de segurança e de 
saúde pública, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório deve 
igualmente conter estatísticas diárias sobre 
os dados referidos no n.º 4. O acesso ao 
repositório central deve ser concedido por 
meio de um acesso seguro através da rede 
s-TESTA com controlo do acesso e perfis 
de utilizador específicos, unicamente com 
a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
migração ilegal, de segurança e de saúde 
pública, melhorar a eficácia dos controlos 
nas fronteiras, ajudar a unidade central do 
ETIAS no tratamento dos pedidos de 
autorização de viagem e apoiar a política 
de migração da União com base em dados 
comprovados. O repositório deve 
igualmente conter estatísticas diárias sobre 
os dados referidos no n.º 4. O acesso ao 
repositório central deve ser concedido por 
meio de um acesso seguro através da rede 
s-TESTA com controlo do acesso e perfis 
de utilizador específicos, unicamente com 
a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Or. en

Alteração 1050
Sergei Stanishev

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 

Para efeitos do n.º 1, a eu-LISA deve criar, 
implementar e alojar um repositório central 
que contenha os dados referidos no n.º 1, 
que não permitam a identificação de 
pessoas, mas permitam às autoridades 
enumeradas no n.º 1 obter relatórios 
personalizáveis e dados estatísticos para 
melhorar a avaliação dos riscos de 
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migração irregular, de segurança e de 
saúde pública, melhorar a eficácia dos 
controlos nas fronteiras, ajudar a unidade 
central do ETIAS no tratamento dos 
pedidos de autorização de viagem e apoiar 
a política de migração da União com base 
em dados comprovados. O repositório deve 
igualmente conter estatísticas diárias sobre 
os dados referidos no n.º 4. O acesso ao 
repositório central deve ser concedido por 
meio de um acesso seguro através da rede 
s-TESTA com controlo do acesso e perfis 
de utilizador específicos, unicamente com 
a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

segurança e de saúde pública, melhorar a 
eficácia dos controlos nas fronteiras, ajudar 
a unidade central do ETIAS no tratamento 
dos pedidos de autorização de viagem e 
apoiar a política de migração da União com 
base em dados comprovados. O repositório 
deve igualmente conter estatísticas diárias 
sobre os dados referidos no n.º 4. O acesso 
ao repositório central deve ser concedido 
por meio de um acesso seguro através da 
rede s-TESTA com controlo do acesso e 
perfis de utilizador específicos, unicamente 
com a finalidade de elaborar relatórios e 
estatísticas.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores destinadas a suprimir a prevenção da 
migração irregular dos principais objetivos do presente regulamento.

Alteração 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser adotadas regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento do 
repositório central e regras de segurança e 
de proteção de dados aplicáveis ao 
repositório, em conformidade com o 
procedimento de avaliação referido no 
artigo 79.º, n.º 2.

A Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 78.º, relativos às regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento do 
repositório central e regras de segurança e 
de proteção de dados aplicáveis ao 
repositório.

Or. en

Alteração 1052
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados recolhidos neste repositório 
central devem ser tratados em 
conformidade com todas as disposições do 
capítulo XI.

Or. fr

Alteração 1053
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada trimestre, a eu-LISA publica 
dados estatísticos sobre o Sistema de 
Informação ETIAS que indiquem, em 
especial, o número e a nacionalidade dos 
requerentes cuja autorização de viagem foi 
recusada, bem como os motivos dessa 
recusa, e dos nacionais de países terceiros 
cuja autorização de viagem foi anulada ou 
revogada.

4. Cada trimestre, a eu-LISA publica 
dados estatísticos sobre o Sistema de 
Informação ETIAS que indiquem, em 
especial, o número e a nacionalidade dos 
requerentes cuja autorização de viagem foi 
concedida ou recusada, bem como os 
motivos dessa recusa, e dos nacionais de 
países terceiros cuja autorização de viagem 
foi anulada ou revogada.

Or. fr

Alteração 1054
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A pedido da Comissão, a eu-LISA 
fornece-lhe estatísticas sobre aspetos 
específicos relacionados com a aplicação 
do presente regulamento, bem como as 

6. A eu-LISA fornece à Comissão e 
ao Parlamento Europeu estatísticas sobre 
aspetos específicos relacionados com a 
aplicação do presente regulamento, bem 
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estatísticas referidas no n.º 3. como as estatísticas referidas no n.º 3.

Or. fr

Alteração 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 74 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os custos decorrentes do desenvolvimento 
do Sistema de Informação ETIAS, da 
integração das infraestruturas nas fronteiras 
nacionais existentes e da ligação da 
interface uniforme nacional, bem como do 
alojamento da interface uniforme nacional, 
da criação da unidade central do ETIAS e 
das unidades nacionais do ETIAS e do 
funcionamento do ETIAS, são suportados 
pelo orçamento geral da União.

Os custos decorrentes do desenvolvimento 
do Sistema de Informação ETIAS, da 
integração das infraestruturas nas fronteiras 
nacionais existentes e da ligação da 
interface uniforme nacional, bem como do 
alojamento da interface uniforme nacional, 
da criação da unidade central do ETIAS e 
das unidades nacionais do ETIAS e do 
funcionamento do ETIAS, são suportados 
pelo orçamento geral da União. Antes de 
dar início a qualquer procedimento de 
adjudicação, a Comissão deve proceder à 
análise minuciosa dos requisitos técnicos 
necessários à integração dos sistemas 
nacionais existentes, das normas técnicas 
do ETIAS e das exigências relativas ao 
conteúdo e à acessibilidade deste.

Or. fr

Justificação

A digitalização dos controlos nas fronteiras é uma tendência crescente a nível nacional na 
UE e nos países terceiros. A experiência adquirida com o desenvolvimento de sistemas 
informáticos de grande escala ao nível da UE, como os sistemas SIS II e VIS, demonstrou que 
essas iniciativas se viam confrontadas com um aumento significativo dos custos. Por 
conseguinte, é importante determinar antecipadamente esses custos de forma tão precisa 
quanto possível para minimizar o risco de derrapagens orçamentais.

Alteração 1056
Monika Hohlmeier
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Proposta de regulamento
Artigo 74 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros recebem apoio 
financeiro para suportar as despesas 
decorrentes das responsabilidades 
adicionais a que se refere o artigo 66.º. A 
Comissão está habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
78.º, para definir este apoio financeiro.

Or. en

Alteração 1057
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 74 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão excluídos os seguintes custos: Suprimido

a) Gabinete de gestão do projeto dos 
Estados-Membros (reuniões, missões,
gabinetes);

b) Alojamento dos sistemas nacionais 
(espaço, implementação, eletricidade, 
refrigeração);

c) Funcionamento dos sistemas nacionais 
(operadores e contratos de assistência);

d) Adaptação dos atuais controlos de 
fronteira;

e) Conceção, desenvolvimento, 
implementação, funcionamento e 
manutenção de redes de comunicação 
nacionais;

Or. en

Alteração 1058
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º Suprimido

Receitas

As receitas geradas pelo ETIAS 
constituem receitas afetadas externas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012.

Or. fr

Alteração 1059
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º Suprimido

Receitas

As receitas geradas pelo ETIAS 
constituem receitas afetadas externas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012.

Or. en

Alteração 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 75 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas externas em conformidade 

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas externas em conformidade 
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com o artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

com o artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012. Quaisquer 
receitas remanescentes após a cobertura 
dos custos do desenvolvimento do ETIAS 
e dos custos recorrentes do seu 
funcionamento e manutenção são 
utilizadas para cobrir despesas incorridas 
a título dos programas e ações previstos 
no capítulo 18 02 (segurança interna) do 
orçamento da União ou, a partir de 2021, 
dos programas ou ações sucessores.

Or. fr

Justificação

Deve ser especificado que os custos do ETIAS devem ser cobertos com caráter prioritário, 
mas que qualquer excedente de receita pode ser utilizado para outros fins. A base jurídica 
deve especificar a natureza destes fins.

Alteração 1061
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 75 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas externas em conformidade 
com o artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas externas em conformidade 
com o artigo 21.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

Se as receitas geradas pelo sistema ETIAS 
excederem os respetivos custos, esse 
excedente será reatribuído ao fundo a 
instituir para a proteção de 
infraestruturas críticas europeias que 
tenham sido identificadas ou designadas 
como infraestruturas críticas europeias 
nos termos da Diretiva 2008/114/CE do 
Conselho.

Or. en
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Alteração 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 75 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas externas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

As receitas geradas pelo ETIAS constituem 
receitas afetadas internas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Or. fr

Alteração 1063
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as respetivas autoridades 
designadas referidas no artigo 43.º, e 
notificam sem demora qualquer alteração 
das mesmas.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 43.º é suprimido.

Alteração 1064
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão determina a data de 
entrada em funcionamento do ETIAS, 

1. A Comissão e o Parlamento 
determinam a data de entrada em 
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depois de estarem reunidas as seguintes 
condições:

funcionamento do ETIAS, depois de 
estarem reunidas as seguintes condições:

Or. fr

Alteração 1065
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Terem sido adotadas as medidas 
referidas no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 28.º, n.º 3, no artigo
39.º, n.º 3, no artigo 40.º, n.º 2, no artigo 
72.º, n.os 1 e 5 e no artigo 73.º, n.º 2;

a) Terem sido adotadas as medidas 
referidas no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 39.º, n.º 3, no artigo 
40.º, n.º 2, no artigo 72.º, n.os 1 e 5 e no 
artigo 73.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1066
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os Estados-Membros e a unidade 
central do ETIAS terem notificado à 
Comissão os dados relativos às diferentes 
autoridades referidas no artigo 76.º, n.os 1 e 
3.

d) Os Estados-Membros e a unidade 
central do ETIAS terem notificado à 
Comissão os dados relativos às diferentes 
autoridades referidas no artigo 76.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

No artigo 76.º, o n.º 3 é suprimido.

Alteração 1067
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 
72.º, n.os 1 e 5, é conferido à Comissão por 
um período indeterminado, a contar de 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.º 4 e no artigo 
72.º, n.os 1 e 4 é conferido à Comissão por 
um período indeterminado, a contar de 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

Or. en

Justificação

São suprimidos o n.º 3 do artigo 15.º e os artigos 16.º e 28.º.

Alteração 1068
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 
72.º, n.os 1 e 5, é conferido à Comissão por 
um período indeterminado, a contar de 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4 e no artigo 72.º, n.os 1 e 5 é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a contar de [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 
16.º, n.º 4, no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 
72.º, n.os 1 e 5, é conferido à Comissão por 
um período indeterminado, a contar de 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 13.º, n.º 2-A, no artigo
15.º, n.os 3 e 4, no artigo 16.º, n.º 4, no 
artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 72.º, n.os 1 e 5, 
é conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a contar de [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. fr

Alteração 1070
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 16.º, n.º 4, 
no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 72.º, n.os 1 
e 5, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 4 e no artigo 72.º, n.os 1 e 5 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

Or. en

Justificação

São suprimidos o n.º 3 do artigo 15.º e os artigos 16.º e 28.º.

Alteração 1071
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 16.º, n.º 4, 
no artigo 28.º, n.º 3, e no artigo 72.º, n.os 1 
e 5, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.os 3 e 4, no artigo 16.º, n.º 4 e 
no artigo 72.º, n.os 1 e 5 pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Or. en

Alteração 1072
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.os 2 e 4, do artigo 
16.º, n.º 4, do artigo 28.º, n.º 3, e do artigo 
72.º, n.os 1 e 4, só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de [dois 
meses] a contar da notificação desse ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.º 4 e do artigo 72.º, 
n.os 1 e 4 só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de [dois 
meses] a contar da notificação desse ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en
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Justificação

São suprimidos o n.º 3 do artigo 15.º e os artigos 16.º e 28.º.

Alteração 1073
Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.os 2 e 4, do artigo 
16.º, n.º 4, do artigo 28.º, n.º 3, e do artigo 
72.º, n.os 1 e 4, só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de [dois 
meses] a contar da notificação desse ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.os 2 e 4, do artigo 
16.º, n.º 4 e do artigo 72.º, n.os 1 e 4 só 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de [dois meses] a contar 
da notificação desse ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por [dois meses] por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.os 2 e 4, do artigo 
16.º, n.º 4, do artigo 28.º, n.º 3, e do artigo 
72.º, n.os 1 e 4, só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de [dois 
meses] a contar da notificação desse ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 

5. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 15.º, n.os 2 e 4, do artigo 
16.º, n.º 4, do artigo 28.º, n.º 3, do artigo 
72.º, n.os 1 e 4 e do artigo 73.º, n.º 2 só 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de [dois meses] a contar 
da notificação desse ato a estas duas 
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termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por [dois meses] por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento – SPOCE:  
substituir pela data efetiva] e, 
posteriormente, de seis em seis meses, 
durante a fase de desenvolvimento do 
Sistema de Informação ETIAS, a eu-LISA 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o 
desenvolvimento do sistema central, das 
interfaces uniformes e da infraestrutura de 
comunicação entre o sistema central e as 
interfaces uniformes. Quando o 
desenvolvimento estiver concluído, é 
apresentado um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a explicar em 
pormenor a forma como os objetivos, em 
especial de planeamento e de custos, foram 
alcançados, justificando igualmente 
eventuais divergências.

2. Até [seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento – SPOCE: 
substituir pela data efetiva] e, 
posteriormente, de seis em seis meses, 
durante a fase de desenvolvimento do 
Sistema de Informação ETIAS, a eu-LISA 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o 
desenvolvimento do sistema central, das 
interfaces uniformes e da infraestrutura de 
comunicação entre o sistema central e as 
interfaces uniformes. O referido relatório 
deve incluir uma visão geral da evolução 
orçamental e dos custos, com uma 
avaliação técnica e financeira 
pormenorizada, informações precisas 
sobre aumentos de custos e alterações nos 
requisitos de conceção e sobre os motivos 
para tais aumentos ou alterações, bem 
como informações sobre quaisquer riscos 
que possam ter impacto nos custos globais 
do sistema suportados pelo orçamento da 
União em conformidade com o artigo 74.º.
Quando o desenvolvimento estiver 
concluído, é apresentado um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho a 
explicar em pormenor a forma como os 
objetivos, em especial de planeamento e de 
custos, foram alcançados, justificando 
igualmente eventuais divergências.
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Or. fr

Justificação

A experiência adquirida com o desenvolvimento de outros sistemas informáticos de grande 
escala ao nível da UE, como os sistemas SIS II e VIS, demonstrou que essas iniciativas se 
viam frequentemente confrontadas com atrasos consideráveis e um aumento significativo dos 
custos. A fim de garantir plenamente o controlo e a supervisão parlamentares do processo e 
minimizar o risco de derrapagens orçamentais e de atrasos, sugere-se que os relatórios 
elaborados pela eu-LISA e destinados ao Parlamento e ao Conselho na fase de 
desenvolvimento do ETIAS devam incluir atualizações obrigatórias sobre a evolução 
orçamental e dos custos.

Alteração 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento – SPOCE: 
substituir pela data efetiva] e, 
posteriormente, de seis em seis meses, 
durante a fase de desenvolvimento do 
Sistema de Informação ETIAS, a eu-LISA 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o 
desenvolvimento do sistema central, das 
interfaces uniformes e da infraestrutura de 
comunicação entre o sistema central e as 
interfaces uniformes. Quando o 
desenvolvimento estiver concluído, é 
apresentado um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a explicar em 
pormenor a forma como os objetivos, em 
especial de planeamento e de custos, foram 
alcançados, justificando igualmente 
eventuais divergências.

2. Até [seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento – SPOCE: 
substituir pela data efetiva] e, 
posteriormente, de seis em seis meses, 
durante a fase de desenvolvimento do 
Sistema de Informação ETIAS, a eu-LISA 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o 
desenvolvimento do sistema central, das 
interfaces uniformes e da infraestrutura de 
comunicação entre o sistema central e as 
interfaces uniformes. Quando o 
desenvolvimento estiver concluído, é 
apresentado um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à AEPD a explicar 
em pormenor a forma como os objetivos, 
em especial de planeamento e de custos, 
foram alcançados, justificando igualmente 
eventuais divergências.

Or. en

Alteração 1077
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Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar um ano após a 
entrada em funcionamento do ETIAS, a 
Comissão deve avaliar a oportunidade de 
criar um acesso seguro às transportadoras 
ferroviárias que lhes permita enviar ao 
sistema central ETIAS um pedido de 
verificação se, nos termos do artigo 39.º, 
n.º 1, parágrafo 2, os nacionais de países 
terceiros sujeitos à obrigação de 
autorização de viagem estão na posse de 
uma autorização de viagem válida.

Or. fr

Alteração 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Três anos após a entrada em 
funcionamento do ETIAS e, 
posteriormente, de quatro em quatro anos, 
a Comissão avalia o ETIAS e formula as 
recomendações necessárias ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Essa avaliação 
deve incluir:

Um ano após a entrada em funcionamento 
do ETIAS e, posteriormente, de dois em 
dois anos, a Comissão avalia o ETIAS e 
formula as recomendações necessárias ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
juntamente com uma análise 
pormenorizada do seu impacto 
orçamental. Essa avaliação deve incluir:

Or. fr

Justificação

A fim de garantir plenamente o controlo parlamentar, a supervisão orçamental e o 
planeamento orçamental e a fim de detetar, o mais cedo possível, eventuais alterações com 
impacto orçamental, sugere-se que as avaliações globais sejam efetuadas após um ano e, 
posteriormente, de dois em dois anos e incluam uma visão geral da possível incidência 
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orçamental de operações futuras.

Alteração 1079
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Três anos após a entrada em 
funcionamento do ETIAS e, 
posteriormente, de quatro em quatro anos, 
a Comissão avalia o ETIAS e formula as 
recomendações necessárias ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Essa avaliação 
deve incluir:

Dois anos após a entrada em 
funcionamento do ETIAS e, 
posteriormente, de três em quatro anos, a 
Comissão avalia o ETIAS e formula as 
recomendações necessárias ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Essa avaliação 
deve incluir:

Or. en

Alteração 1080
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O impacto, a eficácia e a eficiência 
do desempenho do ETIAS e das suas 
práticas de trabalho em relação aos seus 
objetivos, mandato e atribuições;

b) O impacto, a eficácia e a eficiência 
do desempenho do ETIAS, incluindo a 
unidade central do ETIAS e as unidades 
nacionais do ETIAS, e das suas práticas de 
trabalho em relação aos seus objetivos, 
mandato e atribuições;

Or. en

Alteração 1081
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) As regras do processo de 
tratamento automatizado de pedidos 
utilizadas para efeitos da avaliação dos 
riscos;

Suprimido

Or. en

Alteração 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As regras do processo de 
tratamento automatizado de pedidos 
utilizadas para efeitos da avaliação dos 
riscos;

c) As regras do processo de 
tratamento automatizado de pedidos 
utilizadas para efeitos da avaliação dos 
riscos, bem como o seu impacto nos 
direitos fundamentais;

Or. fr

Alteração 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A lista de vigilância do ETIAS, 
definida no artigo 29.º, e o seu impacto 
nos direitos fundamentais;

Or. fr

Alteração 1084
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
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Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O impacto sobre os direitos 
fundamentais.

f) O impacto sobre os direitos 
fundamentais, em particular a proteção de 
dados pessoais e a não discriminação.

Or. en

Justificação

Com base no parecer da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Alteração 1085
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) As receitas obtidas pela UE e as 
despesas incorridas pelos organismos da 
UE, bem como pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um ano após a entrada em 
funcionamento do ETIAS e, 
posteriormente, de dois em dois anos, a 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados apresenta ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e à Comissão um relatório 
no qual avalie o impacto, a eficácia e a 
eficiência da lista de vigilância do ETIAS 
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na proteção dos dados.

Or. fr

Alteração 1087
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Respeitando as disposições de 
direito nacional sobre a publicação de 
informações sensíveis, cada Estado-
Membro e a Europol devem elaborar 
relatórios anuais sobre a eficácia do 
acesso aos dados armazenados no sistema 
central do ETIAS para fins de aplicação 
da lei, de que constem informações e 
estatísticas sobre:

Suprimido

a) A finalidade exata da consulta, 
incluindo o tipo de infração terrorista ou 
crime grave;

b) Motivos razoáveis de suspeita 
fundamentada de que o suspeito, autor ou 
vítima está abrangido pelo presente 
regulamento;

c) O número de pedidos de acesso ao 
sistema central do ETIAS para fins de 
aplicação da lei;

d) O número e tipo de casos que 
resultaram em identificações positivas;

e) A necessidade e utilização feita dos 
casos de urgência excecional, incluindo 
os casos em que essa urgência não foi 
aceite pela verificação posterior realizada 
pelo ponto central de acesso.

Os relatórios anuais dos Estados-
Membros e da Europol devem ser 
transmitidos à Comissão até 30 de junho 
do ano seguinte.

Or. en
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Justificação

O acesso para fins de aplicação da lei é suprimido.

Alteração 1088
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Motivos razoáveis de suspeita 
fundamentada de que o suspeito, autor ou 
vítima está abrangido pelo presente 
regulamento;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) O número de pedidos de
autorização de viagem recusados devido a 
uma resposta positiva baseada na lista de 
vigilância do ETIAS prevista no artigo 
29.º;

Or. fr

Alteração 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Os relatórios anuais dos Estados-Membros 
e da Europol devem ser transmitidos à 
Comissão até 30 de junho do ano seguinte.

Os relatórios anuais dos Estados-Membros 
e da Europol devem ser transmitidos à 
Comissão e ao Parlamento Europeu até 
30 de junho do ano seguinte.

Or. en
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