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Alteração  138 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) O facto de a base legislativa 

necessária para regulamentar o SIS 

consistir em dois instrumentos distintos 

não afeta o princípio de que o SIS constitui 

um sistema de informação único e que 

deverá funcionar como tal. Certas 

disposições destes instrumentos devem, por 

esse motivo, ser idênticas. 

(5) O facto de a base legislativa 

necessária para regulamentar o SIS 

consistir em dois instrumentos distintos 

não afeta o princípio de que o SIS constitui 

um sistema de informação único e que 

deverá funcionar como tal. Deve 

igualmente existir um sistema de 

salvaguarda do SIS Central que seja 

comum e fiável (solução ativa-ativa) e que 

assegure a disponibilidade contínua dos 

dados do SIS para os utilizadores finais 

em caso de falha, atualização ou 

manutenção do sistema central. Certas 

disposições destes instrumentos devem, por 

esse motivo, ser idênticas. 

Or. en 

Justificação 

A indisponibilidade do atual sistema central tem sido justificada, essencialmente, com a 

mudança entre o sítio principal e o de salvaguarda. Uma alteração do regulamento que 

permita que ambos os sítios funcionem simultaneamente (a chamada solução ativa-ativa) 

eliminaria o risco. Além disso, um sistema de salvaguarda a nível central será, 

provavelmente, mais fiável, rentável e seguro contra violações em matéria de proteção de 

dados. É igualmente mais completo, possuindo dados biométricos não disponíveis nas cópias 

nacionais. 

 

Alteração  139 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(6) É necessário especificar os 

objetivos do SIS e a sua arquitetura técnica 

e o seu financiamento, e estabelecer as 

normas aplicáveis ao seu funcionamento e 

à sua utilização de extremo a extremo, bem 

como definir as responsabilidades, as 

categorias de dados a introduzir no sistema, 

as finalidades e os critérios que presidem à 

respetiva introdução, as autoridades 

autorizadas a aceder aos dados, a utilização 

de identificadores biométricos e normas 

complementares relativas ao tratamento 

dos dados. 

(6) É necessário especificar os 

objetivos do SIS e a sua arquitetura técnica 

e o seu financiamento, e estabelecer as 

normas aplicáveis ao seu funcionamento e 

à sua utilização de extremo a extremo, bem 

como definir as responsabilidades, as 

categorias de dados a introduzir no sistema, 

as finalidades e os critérios que presidem à 

respetiva introdução, as regras em matéria 

de supressão das indicações, as 

autoridades autorizadas a aceder aos dados, 

a utilização de identificadores biométricos 

e normas complementares relativas à 

proteção de dados e ao tratamento dos 

dados. 

Or. en 

Justificação 

As regras em matéria de supressão de indicações redundantes e de aspetos da proteção de 

dados específicos ao SIS devem igualmente ser estabelecidas no presente regulamento. 

 

Alteração  140 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) As autoridades competentes devem 

poder aditar ao SIS informações 

específicas relativas a características 

físicas particulares, objetivas e 

permanentes de uma pessoa. Estas 

informações podem dizer respeito a 

características como piercings, tatuagens, 

marcas, cicatrizes, etc. Não devem, 

contudo, revelar dados sensíveis de uma 

pessoa, como a etnia, religião, deficiência, 

género ou orientação sexual, em 

conformidade com o artigo 9.º do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados. 
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Or. en 

 

Alteração  141 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) O SIS inclui um sistema central 

(SIS Central) e sistemas nacionais dotados 

de uma cópia integral ou parcial da base de 

dados do SIS. Considerando que o SIS é o 

mais importante instrumento de 

intercâmbio de informações na Europa, é 

necessário assegurar a continuidade do seu 

funcionamento tanto a nível central como 

nacional. Por conseguinte, cada Estado-

Membro deve estabelecer uma cópia 

integral ou parcial da base de dados do 

SIS e criar o seu sistema de salvaguarda. 

(7) O SIS inclui um sistema central 

(SIS Central) e sistemas nacionais que 

podem conter uma cópia integral ou 

parcial da base de dados do SIS. 

Considerando que o SIS é o mais 

importante instrumento de intercâmbio de 

informações na Europa, é necessário 

assegurar a continuidade do seu 

funcionamento tanto a nível central como 

nacional. Por conseguinte, são necessários 

investimentos significativos para reforçar 

e melhorar o sistema central e o(s) seu(s) 

sistema(s) de salvaguarda. 

Or. fr 

Justificação 

Os Estados-Membros que ainda não possuem uma cópia nacional não devem ser obrigados a 

possuir uma. Para garantir o funcionamento ininterrupto do SIS, importa fazer os 

investimentos necessários para reforçar o sistema central e o(s) seu(s) sistema(s) de 

salvaguarda. 

 

Alteração  142 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) É necessário manter um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 

(8) É necessário manter um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 
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para reagir às indicações. As autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro 

(Gabinetes SIRENE) devem assegurar o 

intercâmbio dessas informações. 

para reagir às indicações (Manual 

SIRENE). As autoridades nacionais de 

cada Estado-Membro (Gabinetes SIRENE) 

devem assegurar o intercâmbio dessas 

informações de forma rápida e eficaz. 

Or. fr 

 

Alteração  143 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) É necessário manter um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 

para reagir às indicações. As autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro 

(Gabinetes SIRENE) devem assegurar o 

intercâmbio dessas informações. 

(8) É necessário que os colegisladores 

aprovem a manutenção de um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 

para reagir às indicações. As autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro 

(Gabinetes SIRENE) devem assegurar o 

intercâmbio dessas informações. 

Or. en 

Justificação 

De acordo com as últimas alterações, o Manual SIRENE deve ser adotado através de um ato 

delegado. 

 

Alteração  144 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) É necessário manter um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 

(8) É necessário manter um manual 

com normas pormenorizadas aplicáveis ao 

intercâmbio de determinadas informações 

suplementares relativas à conduta a adotar 
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para reagir às indicações. As autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro 

(Gabinetes SIRENE) devem assegurar o 

intercâmbio dessas informações. 

para reagir às indicações. As autoridades 

nacionais de cada Estado-Membro 

(Gabinetes SIRENE) devem assegurar o 

intercâmbio imediato dessas informações. 

Or. en 

 

Alteração  145 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de manter a eficácia do 

intercâmbio de informações suplementares 

sobre a conduta a adotar especificada nas 

indicações, é conveniente reforçar o 

funcionamento dos Gabinetes SIRENE, 

indicando os requisitos respeitantes aos 

recursos disponíveis, à formação dos 

utilizadores e ao tempo de resposta a 

consultas recebidas de outros Gabinetes 

SIRENE. 

(9) A fim de garantir o intercâmbio 

rápido e eficaz de informações 

suplementares sobre a conduta a adotar 

especificada nas indicações, é conveniente 

reforçar o funcionamento dos Gabinetes 

SIRENE, indicando os requisitos 

respeitantes aos recursos disponíveis, à 

formação dos utilizadores e ao tempo de 

resposta a consultas recebidas de outros 

Gabinetes SIRENE. 

Or. fr 

 

Alteração  146 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de manter a eficácia do 

intercâmbio de informações suplementares 

sobre a conduta a adotar especificada nas 

indicações, é conveniente reforçar o 

funcionamento dos Gabinetes SIRENE, 

indicando os requisitos respeitantes aos 

recursos disponíveis, à formação dos 

utilizadores e ao tempo de resposta a 

(9) A fim de manter a eficácia do 

intercâmbio imediato de informações 

suplementares sobre a conduta a adotar 

especificada nas indicações, é conveniente 

reforçar o funcionamento dos Gabinetes 

SIRENE, indicando os requisitos 

respeitantes aos recursos disponíveis, à 

formação dos utilizadores e ao tempo de 
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consultas recebidas de outros Gabinetes 

SIRENE. 

resposta a consultas recebidas de outros 

Gabinetes SIRENE. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de manter a eficácia do 

intercâmbio de informações suplementares 

sobre a conduta a adotar especificada nas 

indicações, é conveniente reforçar o 

funcionamento dos Gabinetes SIRENE, 

indicando os requisitos respeitantes aos 

recursos disponíveis, à formação dos 

utilizadores e ao tempo de resposta a 

consultas recebidas de outros Gabinetes 

SIRENE. 

(9) A fim de assegurar a eficácia do 

intercâmbio de informações suplementares 

sobre a conduta a adotar especificada nas 

indicações, é conveniente reforçar o 

funcionamento dos Gabinetes SIRENE, 

indicando os requisitos respeitantes aos 

recursos disponíveis, à formação dos 

utilizadores e ao tempo de resposta a 

consultas recebidas de outros Gabinetes 

SIRENE. 

Or. en 

 

Alteração  148 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

(11) Sem prejuízo da responsabilidade 

dos Estados-Membros em relação à 

exatidão dos dados introduzidos no SIS, a 

Agência deve tornar-se responsável pelo 

reforço da qualidade dos dados através da 

introdução de uma ferramenta central de 

monitorização da qualidade dos dados, 

bem como pela apresentação de relatórios 

periódicos aos Estados-Membros. 

(11) Sem prejuízo da responsabilidade 

dos Estados-Membros em relação à 

exatidão dos dados introduzidos no SIS, a 

Agência deve tornar-se responsável pelo 

reforço da qualidade dos dados através da 

introdução de uma ferramenta central de 

monitorização da qualidade dos dados, 

bem como pela apresentação de relatórios 

periódicos aos Estados-Membros. Para 

melhorar a qualidade e o tratamento dos 
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dados pelos utilizadores finais, a Agência 

deve ser também encarregada de 

organizar, nomeadamente para o pessoal 

SIRENE, formação para a utilização do 

SIS II, em conformidade com o artigo 3.º 

do respetivo regulamento (Regulamento 

(UE) n.º 1077/2011). 

Or. fr 

Justificação 

Artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2011, que cria uma Agência europeia para a gestão operacional de sistemas 

informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça: «Funções 

relacionadas com o SIS II». 

 

Alteração  149 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Para garantir a segurança do 

tratamento dos dados do SIS efetuado 

pelos utilizadores finais, os Estados-

Membros devem zelar para que o pessoal 

que dispõe de acesso ao SIS receba 

formação regular sobre as regras em 

matéria de segurança e de proteção dos 

dados e sobre os procedimentos relativos 

ao tratamento de dados estipulados no 

Manual SIRENE. 

Or. fr 

 

Alteração  150 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração 

(12) A fim de permitir um melhor 

acompanhamento da utilização do SIS para 

analisar as tendências da pressão 

migratória e da gestão das fronteiras, a 

Agência deve ter condições para 

desenvolver uma ferramenta moderna para 

comunicar dados estatísticos aos Estados-

Membros, à Comissão, à Europol e à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira sem comprometer a integridade 

dos dados. Por conseguinte, deve ser criado 

um repositório central de estatísticas. As 

estatísticas elaboradas nunca devem conter 

dados pessoais. 

(12) A fim de permitir um melhor 

acompanhamento da utilização do SIS para 

analisar as tendências da pressão 

migratória e da gestão das fronteiras, a 

Agência deve ter condições para 

desenvolver uma ferramenta moderna para 

comunicar dados estatísticos aos Estados-

Membros, à Comissão, à Europol e à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira sem comprometer a integridade 

dos dados. Por conseguinte, deve ser criado 

um repositório central de estatísticas. As 

estatísticas elaboradas nunca devem conter 

dados pessoais. Conforme previsto no 

Regulamento (CE) n.º 45/20011-A, as 

estatísticas constantes do repositório ou 

elaboradas pelo repositório não devem 

conter dados pessoais. 

 _________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e 

à livre circulação desses dados. 

Or. en 

Justificação 

Não são necessários dados pessoais para efeitos de análise estatística. Por conseguinte, o 

repositório não deve conter nem elaborar estatísticas com dados pessoais. 

 

Alteração  151 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) A fim de permitir um melhor 

acompanhamento da utilização do SIS para 

(12) A fim de permitir um melhor 

acompanhamento da utilização do SIS para 
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analisar as tendências da pressão 

migratória e da gestão das fronteiras, a 

Agência deve ter condições para 

desenvolver uma ferramenta moderna para 

comunicar dados estatísticos aos Estados-

Membros, à Comissão, à Europol e à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira sem comprometer a integridade 

dos dados. Por conseguinte, deve ser criado 

um repositório central de estatísticas. As 

estatísticas elaboradas nunca devem conter 

dados pessoais. 

analisar as tendências da pressão 

migratória e da gestão das fronteiras, a 

Agência deve ter condições para 

desenvolver uma ferramenta moderna para 

comunicar dados estatísticos aos Estados-

Membros, ao Parlamento Europeu, à 

Comissão, à Europol e à Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira sem 

comprometer a integridade dos dados. Por 

conseguinte, deve ser criado um repositório 

central de estatísticas. As estatísticas 

elaboradas nunca devem conter dados 

pessoais. 

Or. fr 

 

Alteração  152 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais ou de 

imigração possam igualmente consultar o 

SIS em paralelo, em conformidade com o 

artigo 4.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 

Parlamento Europeu e do Conselho44. Tal 

deve assegurar que o SIS funciona como a 

principal medida de compensação no 

espaço sem controlos das fronteiras 

internas e trata com maior eficácia a 

dimensão transnacional da criminalidade e 

a mobilidade dos criminosos. 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais ou de 

imigração sejam igualmente autorizados a 

consultar o SIS em paralelo, em 

conformidade com o artigo 4.º da Diretiva 

(UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e 

do Conselho44.Tal deve contribuir para 

assegurar que o SIS funciona como a 

principal medida de compensação no 

espaço sem controlos das fronteiras 

internas e trata com maior eficácia a 

dimensão transnacional da criminalidade e 

a mobilidade dos criminosos. 

_________________ _________________ 

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 
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tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a Decisão-

Quadro 2008/977/JAI do Conselho 

(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a Decisão-

Quadro 2008/977/JAI do Conselho 

(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

Or. en 

Justificação 

A linguagem relativa aos utilizadores finais deve ser a mesma para a base de dados nacional 

e a base de dados SIS. 

 

Alteração  153 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais ou de 

imigração possam igualmente consultar o 

SIS em paralelo, em conformidade com o 

artigo 4.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 

Parlamento Europeu e do Conselho44. Tal 

deve assegurar que o SIS funciona como a 

principal medida de compensação no 

espaço sem controlos das fronteiras 

internas e trata com maior eficácia a 

dimensão transnacional da criminalidade e 

a mobilidade dos criminosos. 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais possam 

igualmente consultar o SIS em paralelo, em 

conformidade com o artigo 4.º da Diretiva 

(UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e 

do Conselho44. Tal deve assegurar que o 

SIS funciona como a principal medida de 

compensação no espaço sem controlos das 

fronteiras internas e trata com maior 

eficácia a dimensão transnacional da 

criminalidade e a mobilidade dos 

criminosos. 

_________________ _________________ 

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 
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autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a 

Decisão‑ Quadro 2008/977/JAI (JO L 119 

de 4.5.2016, p. 89). 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a 

Decisão‑ Quadro 2008/977/JAI (JO L 119 

de 4.5.2016, p. 89). 

Or. fr 

 

Alteração  154 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais ou de 

imigração possam igualmente consultar o 

SIS em paralelo, em conformidade com o 

artigo 4.º da Diretiva (UE) 2016/680 do 

Parlamento Europeu e do Conselho44. Tal 

deve assegurar que o SIS funciona como a 

principal medida de compensação no 

espaço sem controlos das fronteiras 

internas e trata com maior eficácia a 

dimensão transnacional da criminalidade e 

a mobilidade dos criminosos. 

(16) Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas técnicas necessárias para que 

cada vez que os utilizadores finais são 

autorizados a consultar uma base de dados 

nacional dos serviços policiais ou de 

imigração sejam igualmente autorizados a 

consultar o SIS em paralelo, em 

conformidade com a Diretiva 

(UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e 

do Conselho44. Tal deve assegurar que o 

SIS funciona como a principal medida de 

compensação no espaço sem controlos das 

fronteiras internas e trata com maior 

eficácia a dimensão transnacional da 

criminalidade e a mobilidade dos 

criminosos. 

_________________ _________________ 

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a Decisão-

44 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados, e que revoga a Decisão-
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Quadro 2008/977/JAI do Conselho 

(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

Quadro 2008/977/JAI do Conselho 

(JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

Or. en 

Justificação 

A linguagem relativa aos utilizadores finais deve ser a mesma para a base de dados nacional 

e a base de dados SIS. 

 

Alteração  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. A imagem facial 

para efeitos de identificação só deve ser 

utilizada no contexto de controlos regulares 

nas fronteiras em terminais de self-service 

e cancelas eletrónicas. 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactiloscópicos, 

fotografias e imagens faciais para efeitos 

de identificação. A utilização de dados 

dactiloscópicos e imagens faciais para 

efeitos de identificação no SIS contribui 

também para garantir a coerência dos 

procedimentos de controlo nas fronteiras 

quando se exige a identificação e a 

verificação da identidade através da 

utilização de dados dactiloscópicos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactiloscópicos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. Antes da 

introdução de uma nova indicação, pode 

ser efetuada uma consulta com o auxílio 

das impressões digitais a fim de verificar 

se a pessoa já é objeto de uma indicação 

no SIS sob uma outra identidade ou uma 

outra indicação. A imagem facial para 

efeitos de identificação só deve ser 

utilizada no contexto de controlos regulares 

nas fronteiras em terminais de self-service 

e cancelas eletrónicas. 

Or. fr 
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Alteração  156 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. A imagem 

facial para efeitos de identificação só deve 

ser utilizada no contexto de controlos 

regulares nas fronteiras em terminais de 

self-service e cancelas eletrónicas. 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. 

Or. en 

Justificação 

Sempre que tecnicamente possível, deve ser permitida, em qualquer local, a identificação 

baseada em fotografias ou imagens faciais. 

 

Alteração  157 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 
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utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. A imagem 

facial para efeitos de identificação só deve 

ser utilizada no contexto de controlos 

regulares nas fronteiras em terminais de 

self-service e cancelas eletrónicas. 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

possível em caso de séria dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. 

Or. en 

 

Alteração  158 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. A imagem 

facial para efeitos de identificação só deve 

ser utilizada no contexto de controlos 

regulares nas fronteiras em terminais de 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. A imagem facial para 

efeitos de identificação só deve ser 

utilizada no contexto de controlos regulares 

nas fronteiras em terminais de self-service 

e cancelas eletrónicas. 
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self-service e cancelas eletrónicas. 

Or. fr 

 

Alteração  159 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais. É conveniente que a 

consulta de dados dactilográficos seja 

obrigatória em caso de dúvida sobre a 

identidade de uma pessoa. A imagem 

facial para efeitos de identificação só deve 

ser utilizada no contexto de controlos 

regulares nas fronteiras em terminais de 

self-service e cancelas eletrónicas. 

(17) O presente regulamento deve 

estabelecer as condições respeitantes à 

utilização de dados dactilográficos e 

imagens faciais para efeitos de 

identificação. A utilização de imagens 

faciais para efeitos de identificação no SIS 

contribui também para garantir a coerência 

dos procedimentos de controlo nas 

fronteiras quando se exige a identificação e 

a verificação da identidade através da 

utilização de impressões digitais e imagens 

faciais. É conveniente que a consulta de 

dados dactilográficos seja obrigatória se a 

identidade da pessoa não puder ser 

determinada por outros meios. A imagem 

facial para efeitos de identificação só deve 

ser utilizada no contexto de controlos 

regulares nas fronteiras em terminais de 

self-service e cancelas eletrónicas. 

Or. en 

Justificação 

Dado o caráter sensível dos dados biométricos, a sua utilização deve limitar-se aos casos em 

que tal seja justificado e proporcionado. 

 

Alteração  160 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A introdução de um serviço 

automatizado de identificação por 

impressões digitais no SIS completa o 

atual mecanismo de Prüm sobre o acesso 

transfronteiras em linha a determinadas 

bases de dados nacionais de perfis de 

ADN e sistemas nacionais automatizados 

de identificação por impressões digitais. O 

mecanismo de Prüm permite a 

interconexão dos sistemas nacionais 

automatizados de identificação por 

impressões digitais através do qual um 

Estado-Membro pode lançar um pedido 

para verificar se o autor de um crime, 

cujas impressões digitais foram detetadas, 

é conhecido noutro Estado-Membro. 

Contudo, este mecanismo verifica apenas 

se o titular das impressões digitais é 

conhecido num determinado momento, de 

modo que se o infrator só mais tarde for 

detetado em algum dos outros Estados-

Membros poderá não ser capturado. A 

pesquisa de impressões digitais no SIS 

permite uma procura ativa do autor de um 

crime. 

Or. fr 

 

Alteração  161 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime devem poder ser 

comparadas com os dados dactilográficos 

armazenados no SIS, caso se possa 

determinar com elevado grau de 

probabilidade que pertencem ao autor de 

um crime grave ou de terrorismo. O 

Suprimido 
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«crime grave» corresponde às infrações 

penais enunciadas na Decisão-

Quadro 2002/584/JAI do Conselho45, e o 

«crime de terrorismo» corresponde às 

infrações penais tal como definidas no 

direito nacional a que se refere a Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho46. 

_________________  

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa ao mandado de detenção europeu 

e aos processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

 

46 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa à luta contra o terrorismo (JO 

L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

 

Or. fr 

 

Alteração  162 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime devem poder ser 

comparadas com os dados dactilográficos 

armazenados no SIS, caso se possa 

determinar com elevado grau de 

probabilidade que pertencem ao autor de 

um crime grave ou de terrorismo. O «crime 

grave» corresponde às infrações penais 

enunciadas na Decisão-

Quadro 2002/584/JAI do Conselho45, e o 

«crime de terrorismo» corresponde às 

infrações penais tal como definidas no 

direito nacional a que se refere a Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho46. 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime devem poder ser 

comparadas com os dados dactilográficos 

armazenados no SIS, caso seja possível 

comprovar que pertencem ao autor de um 

crime grave ou de terrorismo. O «crime 

grave» corresponde às infrações penais que 

implicam a entrega automática ao 

Estado-Membro requerente enunciadas na 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho45, e o «crime de terrorismo» 

corresponde às infrações penais tal como 

definidas no direito nacional enunciadas 

nos artigos 3.º, 4.º, 12.º e 14.º da Diretiva 

(UE) 2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo a que se refere a 
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Decisão 2002/475/JAI do Conselho46. 

_________________  

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

 

46 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

 

Or. en 

Justificação 

A inclusão das impressões digitais de pessoas desconhecidas deve ser estritamente limitada 

aos casos em que é possível comprovar que as impressões digitais pertencem ao autor de um 

crime grave ou de um ato terrorista As infrações penais referidas na Decisão do Conselho 

relativa ao SIS II são substituídas pelas mesmas infrações penais, agora enunciadas na 

Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta contra o terrorismo. 

 

Alteração  163 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime devem poder ser 

comparadas com os dados dactilográficos 

armazenados no SIS, caso se possa 

determinar com elevado grau de 

probabilidade que pertencem ao autor de 

um crime grave ou de terrorismo. O «crime 

grave» corresponde às infrações penais 

enunciadas na Decisão-

Quadro 2002/584/JAI do Conselho45, e o 

«crime de terrorismo» corresponde às 

infrações penais tal como definidas no 

direito nacional a que se refere a Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho46. 

(18) As impressões digitais e as 

impressões palmares encontradas no local 

de um crime devem poder ser comparadas 

com os dados dactilográficos armazenados 

no SIS, caso se possa determinar com 

elevado grau de probabilidade que 

pertencem ao autor de um crime grave ou 

de terrorismo. O «crime grave» 

corresponde às infrações penais enunciadas 

na Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho45, e o «crime de terrorismo» 

corresponde às infrações penais tal como 

definidas no direito nacional a que se refere 

a Diretiva (UE) 2017/541, de 15 de março 
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de 2017, relativa à luta contra o 

terrorismo. 

_________________ _________________ 

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

46 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

 

Or. fr 

 

Alteração  164 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime devem poder ser 

comparadas com os dados dactilográficos 

armazenados no SIS, caso se possa 

determinar com elevado grau de 

probabilidade que pertencem ao autor de 

um crime grave ou de terrorismo. O «crime 

grave» corresponde às infrações penais 

enunciadas na Decisão-

Quadro 2002/584/JAI do Conselho45, e o 

«crime de terrorismo» corresponde às 

infrações penais tal como definidas no 

direito nacional a que se refere a Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho46. 

(18) As impressões digitais encontradas 

no local de um crime, sobretudo de atos 

terroristas, devem poder ser comparadas 

com os dados dactilográficos armazenados 

no SIS, caso se possa determinar com 

elevado grau de probabilidade que 

pertencem ao autor de um crime grave ou 

de terrorismo. O «crime grave» 

corresponde às infrações penais enunciadas 

na Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho45, e o «crime de terrorismo» 

corresponde às infrações penais tal como 

definidas no direito nacional a que se refere 

a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho46. 

_________________ _________________ 

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

45 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 
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Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

46 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

46 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

Or. en 

 

Alteração  165 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Qualquer tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactiloscópicos não pode exceder o 

necessário para cumprir o objetivo de 

interesse geral pretendido, e deve ser 

objeto de garantias adequadas. Qualquer 

utilização de fotografias, imagens faciais 

e dados dactiloscópicos deve ser 

autorizada pelo direito da União ou dos 

Estados-Membros. Qualquer tratamento 

de fotografias, imagens faciais e dados 

dactiloscópicos no âmbito do SIS, 

incluindo a conservação e a utilização 

para fins de identificação, deve ser 

efetuado em conformidade com as 

disposições aplicáveis em matéria de 

proteção de dados previstas pelos 

instrumentos jurídicos do SIS, e com o 

Regulamento (UE) 2016/679 e o disposto 

na Diretiva (UE) 2016/680. As disposições 

previstas por estes instrumentos jurídicos 

são aplicáveis ao tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactiloscópicos de nacionais de países 

terceiros e de cidadãos da União. Em 

conformidade com o princípio da 

especificação da finalidade, a finalidade e 

o método de utilização das fotografias, das 

imagens faciais e dos dados 
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dactiloscópicos no âmbito do SIS devem 

ser claramente definidos. Para tal, a 

Comissão deve ficar habilitada a adotar 

um ato de execução em conformidade 

com o artigo 55.º, n.º 2. 

Or. fr 

 

Alteração  166 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (18-B) Qualquer tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactiloscópicos de menores deve ser 

efetuado respeitando plenamente o 

interesse superior da criança, tal como 

estabelecido no artigo 3.º da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, de 1989. 

Or. fr 

 

Alteração  167 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Pode ser alcançado um maior 

nível de eficácia, harmonização e 

coerência tornando obrigatória a inserção 

no SIS de todas as proibições de entrada 

emitidas pelas autoridades competentes 

dos Estados-Membros, em conformidade 

com procedimentos que respeitem a 

Diretiva 2008/115/CE47, e estabelecendo 

regras comuns para a inserção dessas 

Suprimido 
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indicações na sequência do regresso de 

um nacional de país terceiro em situação 

irregular. Os Estados-Membros devem 

tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar que não há qualquer intervalo 

entre o momento em que o nacional de 

país terceiro sai do espaço Schengen e 

aquele em que a indicação sobre a 

proibição de entrada é ativada no SIS. Tal 

deve assegurar a correta aplicação das 

proibições de entrada nos pontos de 

passagem das fronteiras externas e 

prevenir eficazmente a reentrada no 

espaço Schengen. 

_________________  

47 Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro de 2008, relativa a normas e 

procedimentos comuns nos Estados-

Membros para o regresso de nacionais de 

países terceiros em situação irregular (JO 

L 348 de 24.12.2008, p. 98). 

 

Or. fr 

 

Alteração  168 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Pode ser alcançado um maior nível 

de eficácia, harmonização e coerência 

tornando obrigatória a inserção no SIS de 

todas as proibições de entrada emitidas 

pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros, em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE47, e estabelecendo regras 

comuns para a inserção dessas indicações 

na sequência do regresso de um nacional 

de país terceiro em situação irregular. Os 

Estados-Membros devem tomar todas as 

(20) Pode ser alcançado um maior nível 

de eficácia, harmonização e coerência 

tornando obrigatória a inserção no SIS de 

todas as proibições de entrada emitidas 

pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros, em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE47, no pleno respeito dos 

direitos fundamentais e, em especial, do 

princípio de não repulsão, e estabelecendo 

regras comuns para a inserção dessas 

indicações na sequência do regresso de um 
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medidas necessárias para assegurar que não 

há qualquer intervalo entre o momento em 

que o nacional de país terceiro sai do 

espaço Schengen e aquele em que a 

indicação sobre a proibição de entrada é 

ativada no SIS. Tal deve assegurar a 

correta aplicação das proibições de entrada 

nos pontos de passagem das fronteiras 

externas e prevenir eficazmente a reentrada 

no espaço Schengen. 

nacional de país terceiro em situação 

irregular. Os Estados-Membros devem 

tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar que não há qualquer intervalo 

entre o momento em que o nacional de país 

terceiro sai do espaço Schengen e aquele 

em que a indicação sobre a proibição de 

entrada é ativada no SIS. Tal deve 

assegurar a correta aplicação das 

proibições de entrada nos pontos de 

passagem das fronteiras externas e prevenir 

eficazmente a reentrada no espaço 

Schengen. 

_________________ _________________ 

47 Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 

24.12.2008, p. 98). 

47 Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 

24.12.2008, p. 98). 

Or. en 

 

Alteração  169 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Pode ser alcançado um maior nível 

de eficácia, harmonização e coerência 

tornando obrigatória a inserção no SIS de 

todas as proibições de entrada emitidas 

pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros, em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE47, e estabelecendo regras 

comuns para a inserção dessas indicações 

na sequência do regresso de um nacional 

de país terceiro em situação irregular. Os 

Estados-Membros devem tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar que não 

(20) Não se aplica à versão portuguesa.   
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há qualquer intervalo entre o momento em 

que o nacional de país terceiro sai do 

espaço Schengen e aquele em que a 

indicação sobre a proibição de entrada é 

ativada no SIS. Tal deve assegurar a 

correta aplicação das proibições de entrada 

nos pontos de passagem das fronteiras 

externas e prevenir eficazmente a reentrada 

no espaço Schengen. 

_________________ _________________ 

47 Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 

24.12.2008, p. 98). 

47 Diretiva 2008/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos 

comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros 

em situação irregular (JO L 348 de 

24.12.2008, p. 98). 

Or. en 

Justificação 

Não se aplica à versão portuguesa. 

 

Alteração  170 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

(21) É oportuno que o presente 

regulamento estabeleça normas 

obrigatórias para a consulta entre 

autoridades nacionais no caso de um 

nacional de país terceiro ser titular ou 

poder obter uma autorização de residência 

válida ou outra autorização, ou um direito 

de permanência concedido num Estado-

Membro, e outro Estado-Membro tencione 

inserir ou já inseriu uma indicação para 

efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência relativa a essa pessoa. Tais 

situações suscitam graves incertezas para 

(21) É oportuno que o presente 

regulamento estabeleça normas 

obrigatórias para a consulta entre 

autoridades nacionais no caso de um 

nacional de país terceiro ser titular ou 

poder obter uma autorização de residência 

válida ou outra autorização, ou um direito 

de permanência concedido num Estado-

Membro, e outro Estado-Membro tencione 

inserir ou já inseriu uma indicação para 

efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência relativa a essa pessoa. Tais 

situações suscitam graves incertezas para 
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os guardas de fronteira, as autoridades 

policiais e de imigração. Por conseguinte, é 

conveniente prever um prazo obrigatório 

para a consulta rápida com um resultado 

definitivo, a fim de evitar a entrada no 

espaço Schengen de pessoas que 

representam uma ameaça. 

os guardas de fronteira, as autoridades 

policiais e de imigração. Por conseguinte, é 

conveniente prever um prazo obrigatório 

para a consulta rápida com um resultado 

definitivo, a fim de permitir a entrada sem 

dificuldades na UE de pessoas que têm o 

direito de aí residir legalmente e de 

impedir a entrada de pessoas que não têm 

o direito de entrar na UE. 

Or. en 

Justificação 

O considerando deve ser neutro em relação ao resultado das discussões entre Estados-

Membros. Em certos casos, pode ser concedida uma autorização de residência. Noutros 

casos, pode ser mantida a proibição de entrada. 

 

Alteração  171 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 
Texto da Comissão Alteração 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. A fim de reduzir 

a carga administrativa que recai sobre as 

autoridades que intervêm no tratamento 

de dados das pessoas singulares para 

diversas finalidades, é conveniente 

alinhar o prazo máximo de conservação 

das indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

com o prazo máximo possível das 

proibições de entrada emitidas em 

conformidade com procedimentos que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE. Por 

conseguinte, o prazo máximo de 

conservação das indicações sobre pessoas 

deve ser de cinco anos. Como princípio 

geral, as indicações sobre pessoas devem 

ser automaticamente suprimidas do SIS 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. Por conseguinte, 

o prazo máximo de conservação das 

indicações sobre pessoas deve ser de três 

anos. Como princípio geral, as indicações 

sobre pessoas devem ser automaticamente 

suprimidas do SIS após o prazo de três 

anos. As decisões de manter as indicações 

sobre pessoas devem ser baseadas numa 

avaliação individual circunstanciada. Os 

Estados-Membros devem proceder à 

revisão das indicações sobre pessoas no 

prazo definido e manter estatísticas sobre o 

número de indicações relativas a pessoas 

cujo prazo de conservação foi prorrogado. 
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após o prazo de cinco anos. As decisões de 

manter as indicações sobre pessoas devem 

ser baseadas numa avaliação individual 

circunstanciada. Os Estados-Membros 

devem proceder à revisão das indicações 

sobre pessoas no prazo definido e manter 

estatísticas sobre o número de indicações 

relativas a pessoas cujo prazo de 

conservação foi prorrogado. 

Or. en 

 

Alteração  172 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 
Texto da Comissão Alteração 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. A fim de reduzir a 

carga administrativa que recai sobre as 

autoridades que intervêm no tratamento de 

dados das pessoas singulares para diversas 

finalidades, é conveniente alinhar o prazo 

máximo de conservação das indicações 

para efeitos de não admissão e de 

interdição de permanência com o prazo 

máximo possível das proibições de entrada 

emitidas em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE. Por conseguinte, o prazo 

máximo de conservação das indicações 

sobre pessoas deve ser de cinco anos. 
Como princípio geral, as indicações sobre 

pessoas devem ser automaticamente 

suprimidas do SIS após o prazo de cinco 

anos. As decisões de manter as indicações 

sobre pessoas devem ser baseadas numa 

avaliação individual circunstanciada. Os 

Estados-Membros devem proceder à 

revisão das indicações sobre pessoas no 

prazo definido e manter estatísticas sobre o 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. A fim de reduzir a 

carga administrativa que recai sobre as 

autoridades que intervêm no tratamento de 

dados das pessoas singulares para diversas 

finalidades, é conveniente distinguir as 

indicações para fins de proibição de 

entrada emitidas com base no disposto no 

artigo 11.º da Diretiva 2008/115/CE cujo 

prazo máximo de conservação deverá ser 

de cinco anos, em conformidade com o 

prazo máximo possível das proibições de 

entrada emitidas em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE, das outras indicações do 

presente dispositivo, cujo prazo deve 

continuar a ser de três anos. Como 

princípio geral, as indicações sobre pessoas 

devem ser automaticamente suprimidas do 

SIS após o prazo de cinco ou três anos, 

respetivamente. As decisões de manter as 

indicações sobre pessoas devem ser 

baseadas numa avaliação individual 

circunstanciada. Os Estados-Membros 
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número de indicações relativas a pessoas 

cujo prazo de conservação foi prorrogado. 

devem proceder à revisão das indicações 

sobre pessoas no prazo definido e manter 

estatísticas sobre o número de indicações 

relativas a pessoas cujo prazo de 

conservação foi prorrogado. 

Or. fr 

 

Alteração  173 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 
Texto da Comissão Alteração 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. A fim de reduzir 

a carga administrativa que recai sobre as 

autoridades que intervêm no tratamento 

de dados das pessoas singulares para 

diversas finalidades, é conveniente 

alinhar o prazo máximo de conservação 

das indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

com o prazo máximo possível das 

proibições de entrada emitidas em 

conformidade com procedimentos que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE. Por 

conseguinte, o prazo máximo de 

conservação das indicações sobre pessoas 

deve ser de cinco anos. Como princípio 

geral, as indicações sobre pessoas devem 

ser automaticamente suprimidas do SIS 

após o prazo de cinco anos. As decisões de 

manter as indicações sobre pessoas devem 

ser baseadas numa avaliação individual 

circunstanciada. Os Estados-Membros 

devem proceder à revisão das indicações 

sobre pessoas no prazo definido e manter 

estatísticas sobre o número de indicações 

relativas a pessoas cujo prazo de 

conservação foi prorrogado. 

(23) As indicações não devem ser 

conservadas no SIS mais tempo do que o 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. É, por 

conseguinte, necessário rever a 

necessidade das indicações após um 

período de três anos. Como princípio geral, 

as indicações sobre pessoas devem ser 

automaticamente suprimidas do SIS logo 

que deixem de ser necessárias ou após o 

prazo de três anos. As decisões de manter 

as indicações sobre pessoas devem ser 

baseadas numa avaliação individual 

circunstanciada. Os Estados-Membros 

devem proceder à revisão das indicações 

sobre pessoas no prazo definido e manter 

estatísticas sobre o número de indicações 

relativas a pessoas cujo prazo de 

conservação foi prorrogado. 
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Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 51.º, n.º 1, as indicações apenas devem ser mantidas no SIS enquanto 

forem necessárias. A redução da carga administrativa é a única justificação apresentada 

pela Comissão para prorrogar o prazo de conservação. Esta justificação não é aceitável. No 

considerando 29 afirma-se que os Estados-Membros já prorrogam regularmente os prazos de 

validade das indicações sobre pessoas. No intuito de evitar sobrecarregar o SIS e de 

assegurar que os dados pessoais apenas são conservados pelo período necessário, os 

Estados-Membros devem rever as indicações após 3 anos. 

 

Alteração  174 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) A inserção e a prorrogação do 

prazo de validade de uma indicação no SIS 

devem ser sujeitas ao necessário requisito 

de proporcionalidade, examinando se um 

caso concreto é adequado, pertinente e 

suficientemente importante para merecer a 

inserção de uma indicação no SIS. No caso 

das infrações a que referem os artigos 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho 
relativa à luta contra o terrorismo49, deve 

ser sempre criada uma indicação sobre 

nacionais de países terceiros para efeitos 

de não admissão e de interdição de 

permanência, tendo em conta o elevado 

nível da ameaça e o impacto negativo 

global de tal ato. 

(24) A inserção e a prorrogação do 

prazo de validade de uma indicação no SIS 

devem ser sujeitas ao necessário requisito 

de proporcionalidade, examinando se um 

caso concreto é adequado, pertinente e 

suficientemente importante para merecer a 

inserção de uma indicação no SIS. No caso 

das infrações a que referem os artigos 3.º, 

4.º, 12.º e 14.º da Diretiva (UE) 2017/54 
relativa à luta contra o terrorismo, deve ser 

sempre criada uma indicação, porquanto 

estas infrações constituem uma ameaça 

muito grave à segurança pública, à 

integridade da vida dos indivíduos e à 

sociedade.  

_________________  

49 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

 

Or. en 
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Justificação 

A referência à antiga decisão-quadro é atualizada para a nova Diretiva relativa ao 

terrorismo, incluindo os artigos correspondentes. Por outro lado, o considerando é 

aproximado do considerando 30 do regulamento relativo à cooperação policial e judiciária. 

 

Alteração  175 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) A inserção e a prorrogação do 

prazo de validade de uma indicação no SIS 

devem ser sujeitas ao necessário requisito 

de proporcionalidade, examinando se um 

caso concreto é adequado, pertinente e 

suficientemente importante para merecer a 

inserção de uma indicação no SIS. No caso 

das infrações a que referem os artigos 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho 

relativa à luta contra o terrorismo49, deve 

ser sempre criada uma indicação sobre 

nacionais de países terceiros para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência, tendo em conta o elevado 

nível da ameaça e o impacto negativo 

global de tal ato. 

(24) A inserção e a prorrogação do 

prazo de validade de uma indicação no SIS 

devem ser sujeitas ao necessário requisito 

de proporcionalidade, examinando se um 

caso concreto é adequado, pertinente e 

suficientemente importante para merecer a 

inserção de uma indicação no SIS. No caso 

das infrações a que se refere a Diretiva 

(UE) 2017/541, deve ser sempre criada 

uma indicação sobre nacionais de países 

terceiros condenados pelas infrações em 

questão para efeitos de não admissão e de 

interdição de permanência, tendo em conta 

o elevado nível da ameaça e o impacto 

negativo global de tal ato. 

_________________  

49 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa à luta contra o terrorismo (JO 

L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

 

Or. fr 

 

Alteração  176 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 
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Texto da Comissão Alteração 

(25) A integridade dos dados do SIS tem 

uma importância crucial. Por conseguinte, 

devem ser previstas as adequadas garantias 

para o tratamento de dados no SIS a nível 

central e nacional para assegurar a 

segurança dos dados de extremo a extremo. 

As autoridades responsáveis pelo 

tratamento de dados devem cumprir os 

requisitos de segurança do presente 

regulamento e respeitar um procedimento 

uniforme de comunicação de incidentes. 

(25) A integridade dos dados do SIS tem 

uma importância crucial. Por conseguinte, 

devem ser previstas as adequadas garantias 

para o tratamento de dados no SIS a nível 

central e nacional para assegurar a 

segurança dos dados de extremo a extremo. 

As autoridades responsáveis pelo 

tratamento de dados devem cumprir os 

requisitos de segurança do presente 

regulamento, possuir formação adequada 

para o efeito, respeitar um procedimento 

uniforme de comunicação de incidentes e 

estar a par das infrações e eventuais 

sanções penais nesta matéria. 

Or. fr 

 

Alteração  177 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

(26) Os dados tratados no SIS em 

aplicação do presente regulamento não 

devem ser transferidos para países terceiros 

ou organizações internacionais nem 

colocados à sua disposição. 

(26) Os dados tratados no SIS e as 

correspondentes informações 

suplementares trocadas em aplicação do 

presente regulamento não devem ser 

transferidos para países terceiros ou 

organizações internacionais nem colocados 

à sua disposição. 

Or. fr 

 

Alteração  178 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 
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Texto da Comissão Alteração 

(26) Os dados tratados no SIS em 

aplicação do presente regulamento não 

devem ser transferidos para países terceiros 

ou organizações internacionais nem 

colocados à sua disposição. 

(26) Os dados tratados no SIS em 

aplicação do presente regulamento não 

devem ser transferidos para países terceiros 

ou organizações internacionais nem 

colocados à sua disposição, a menos que 

tal seja estritamente necessário. 

Or. en 

 

Alteração  179 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 
Texto da Comissão Alteração 

(27) Para reforçar a eficácia do trabalho 

das autoridades de imigração quando 

devem decidir sobre o direito de os 

nacionais de países terceiros entrarem e 

permanecerem no território dos Estados-

Membros, bem como sobre o regresso de 

nacionais de países terceiros em situação 

irregular, é oportuno conceder-lhes o 

acesso ao SIS por força do presente 

regulamento. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

 

Alteração  180 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) O Regulamento (UE) 2016/67950 

deve aplicar-se ao tratamento de dados 

pessoais, por força do presente 

regulamento, pelas autoridades dos 

(28) O Regulamento (UE) 2016/67950 

deve aplicar-se ao tratamento de dados 

pessoais, por força do presente 

regulamento, pelas autoridades dos 
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Estados-Membros quando não se aplica a 

Diretiva (UE) 2016/68051. O Regulamento 

(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho52 deve aplicar-se ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e organismos da União no 

exercício das responsabilidades que lhes 

incumbem por força do presente 

regulamento. As disposições da Diretiva 

(UE) 2016/680, do Regulamento (UE) 

2016/679 e do Regulamento (CE) 

n.º 45/2001 devem ser aprofundadas no 

presente regulamento, sempre que 

necessário. No que diz respeito ao 

tratamento dos dados pessoais pela 

Europol, aplica-se o Regulamento (UE) 

2016/794 que cria Agência da União 

Europeia para a Cooperação Policial53 

(Regulamento Europol). 

Estados-Membros quando não se aplica a 

Diretiva (UE) 2016/68051. O Regulamento 

(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho52 deve aplicar-se ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e organismos da União no 

exercício das responsabilidades que lhes 

incumbem por força do presente 

regulamento. As disposições da Diretiva 

(UE) 2016/680, do Regulamento (UE) 

2016/679 e do Regulamento (CE) 

n.º 45/2001 devem ser aprofundadas no 

presente regulamento, sempre que 

necessário. 

_________________ _________________ 

50 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

50 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

51 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

51 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

52 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18 de dezembro de 2000, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos 

comunitários e à livre circulação desses 

52 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18 de dezembro de 2000, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos 

comunitários e à livre circulação desses 
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dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1). dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

53 Regulamento (UE) 2016/794 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de maio de 2016, que cria a Agência da 

União Europeia para a Cooperação Policial 

(Europol) e que substitui e revoga as 

Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 

2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 

2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 

25.5.2016, p. 53). 

 

Or. en 

Justificação 

Esta frase é redundante. 

 

Alteração  181 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) O Regulamento (UE) 2016/67950 

deve aplicar-se ao tratamento de dados 

pessoais, por força do presente 

regulamento, pelas autoridades dos 

Estados-Membros quando não se aplica a 

Diretiva (UE) 2016/68051. O Regulamento 

(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho52 deve aplicar-se ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e organismos da União no 

exercício das responsabilidades que lhes 

incumbem por força do presente 

regulamento. As disposições da Diretiva 

(UE) 2016/680, do Regulamento (UE) 

2016/679 e do Regulamento (CE) 

n.º 45/2001 devem ser aprofundadas no 

presente regulamento, sempre que 

necessário. No que diz respeito ao 

tratamento dos dados pessoais pela 

Europol, aplica-se o Regulamento (UE) 

2016/794 que cria Agência da União 

(28) O Regulamento (UE) 2016/67950 

deve aplicar-se ao tratamento de dados 

pessoais, por força do presente 

regulamento, pelas autoridades dos 

Estados-Membros quando não se aplica a 

Diretiva (UE) 2016/68051. O Regulamento 

(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 

do Conselho52 deve aplicar-se ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e organismos da União no 

exercício das responsabilidades que lhes 

incumbem por força do presente 

regulamento. No que diz respeito ao 

tratamento dos dados pessoais pela 

Europol, aplica-se o Regulamento (UE) 

2016/794 que cria Agência da União 

Europeia para a Cooperação Policial53 

(Regulamento Europol). 
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Europeia para a Cooperação Policial53 

(Regulamento Europol). 

_________________ _________________ 

50 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

50 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

51 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

51 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução 

de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

52 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18 de dezembro de 2000, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos 

comunitários e à livre circulação desses 

dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

52 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

18 de dezembro de 2000, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e pelos órgãos 

comunitários e à livre circulação desses 

dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

53 Regulamento (UE) 2016/794 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de maio de 2016, que cria a Agência da 

União Europeia para a Cooperação Policial 

(Europol) e que substitui e revoga as 

Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 

2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 

2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 

25.5.2016, p. 53). 

53 Regulamento (UE) 2016/794 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de maio de 2016, que cria a Agência da 

União Europeia para a Cooperação Policial 

(Europol) e que substitui e revoga as 

Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 

2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 

2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 

25.5.2016, p. 53). 

Or. en 

 

Alteração  182 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

(31) As autoridades nacionais de 

controlo independentes devem verificar a 

legalidade do tratamento dos dados 

pessoais pelos Estados-Membros por força 

do presente regulamento. É oportuno 

estabelecer os direitos dos titulares dos 

dados em matéria de acesso, retificação e 

apagamento dos seus dados pessoais 

conservados no SIS e as eventuais vias de 

recurso para os tribunais nacionais, bem 

como o reconhecimento mútuo das 

decisões judiciais. É conveniente, portanto, 

exigir que os Estados-Membros 

comuniquem estatísticas anuais nesta 

matéria. 

(31) As autoridades nacionais de 

controlo independentes devem verificar a 

legalidade do tratamento dos dados 

pessoais pelos Estados-Membros por força 

do presente regulamento, incluindo no que 

diz respeito ao intercâmbio e ao 

tratamento ulterior de informações 

suplementares. É oportuno estabelecer os 

direitos dos titulares dos dados em matéria 

de acesso, retificação, supressão, 

apagamento dos seus dados pessoais 

conservados no SIS e indemnização e as 

eventuais vias de recurso para os tribunais 

nacionais, bem como o reconhecimento 

mútuo das decisões judiciais. É 

conveniente, portanto, exigir que os 

Estados-Membros desenvolvam um 

sistema estatístico uniforme para a 

apresentação de relatórios anuais por 

intermédio de um mecanismo de 

cooperação entre as autoridades 

nacionais de controlo e a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

Or. fr 

 

Alteração  183 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

(31) As autoridades nacionais de 

controlo independentes devem verificar a 

legalidade do tratamento dos dados 

pessoais pelos Estados-Membros por força 

do presente regulamento. É oportuno 

estabelecer os direitos dos titulares dos 

(31) As autoridades nacionais de 

controlo independentes devem verificar a 

legalidade do tratamento dos dados 

pessoais pelos Estados-Membros por força 

do presente regulamento e devem dispor de 

recursos suficientes para assegurar esta 
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dados em matéria de acesso, retificação e 

apagamento dos seus dados pessoais 

conservados no SIS e as eventuais vias de 

recurso para os tribunais nacionais, bem 

como o reconhecimento mútuo das 

decisões judiciais. É conveniente, portanto, 

exigir que os Estados-Membros 

comuniquem estatísticas anuais nesta 

matéria. 

tarefa. É oportuno estabelecer os direitos 

dos titulares dos dados em matéria de 

acesso, retificação e apagamento dos seus 

dados pessoais conservados no SIS, o 

número de processos intentados nos 
tribunais nacionais e as eventuais vias de 

recurso, bem como o reconhecimento 

mútuo das decisões judiciais. É 

conveniente, portanto, exigir que os 

Estados-Membros comuniquem estatísticas 

anuais nesta matéria. 

Or. en 

Justificação 

As autoridades nacionais de controlo devem dispor de recursos suficientes para verificarem 

adequadamente o tratamento de dados pessoais nos Estados-Membros. É igualmente 

importante recolher informações sobre o número de processos intentados em tribunal 

relativos ao tratamento de dados no contexto do SIS. 

 

Alteração  184 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de 

ameaças. A fim de ajudar a Europol no 

exercício das suas atribuições, em 

especial a nível do Centro Europeu contra 

a Introdução Clandestina de Migrantes, é 

conveniente conceder à Europol o acesso 

às categorias de indicações definidas no 

presente regulamento. Dado que o Centro 

Europeu contra a Introdução Clandestina 

de Migrantes da Europol desempenha um 

Suprimido 
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importante papel estratégico de combate 

contra a facilitação da migração 

irregular, deve ter acesso às indicações 

sobre pessoas a quem é recusada a 

entrada e a permanência no território de 

um Estado-Membro por motivos criminais 

ou por incumprimento das condições de 

entrada e permanência. 

Or. fr 

 

Alteração  185 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, em especial a nível do 

Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes, é conveniente 

conceder à Europol o acesso às categorias 

de indicações definidas no presente 

regulamento. Dado que o Centro Europeu 

contra a Introdução Clandestina de 

Migrantes da Europol desempenha um 

importante papel estratégico de combate 

contra a facilitação da migração 

irregular, deve ter acesso às indicações 

sobre pessoas a quem é recusada a 

entrada e a permanência no território de 

um Estado-Membro por motivos criminais 

ou por incumprimento das condições de 

entrada e permanência. 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, é conveniente conceder à 

Europol o acesso às categorias de 

indicações definidas no presente 

regulamento. 

Or. en 
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Alteração  186 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, em especial a nível do 

Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes, é conveniente 

conceder à Europol o acesso às categorias 

de indicações definidas no presente 

regulamento. Dado que o Centro Europeu 

contra a Introdução Clandestina de 

Migrantes da Europol desempenha um 

importante papel estratégico de combate 

contra a facilitação da migração 

irregular, deve ter acesso às indicações 

sobre pessoas a quem é recusada a 

entrada e a permanência no território de 

um Estado-Membro por motivos criminais 

ou por incumprimento das condições de 

entrada e permanência. 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, em especial a nível do 

Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes, é conveniente 

conceder à Europol o acesso às categorias 

de indicações definidas no presente 

regulamento. 

Or. en 

Justificação 

Não é claro com que base a Comissão pressupõe a existência de uma relação entre as 

pessoas sujeitas a uma proibição de entrada e a facilitação da migração irregular. Esta 

forma de definição de perfis não deve ser apoiada. 

 

Alteração  187 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, em especial a nível do 

Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes, é conveniente 

conceder à Europol o acesso às categorias 

de indicações definidas no presente 

regulamento. Dado que o Centro Europeu 

contra a Introdução Clandestina de 

Migrantes da Europol desempenha um 

importante papel estratégico de combate 

contra a facilitação da migração irregular, 

deve ter acesso às indicações sobre pessoas 

a quem é recusada a entrada e a 

permanência no território de um Estado-

Membro por motivos criminais ou por 

incumprimento das condições de entrada e 

permanência. 

(33) O Regulamento (UE) n.º 2016/794 

(Regulamento Europol) estabelece que a 

Europol apoia e reforça a ação das 

autoridades competentes dos Estados-

Membros e a sua cooperação mútua em 

matéria de combate ao terrorismo e outras 

formas graves de criminalidade, e 

apresenta análises e avaliações de ameaças. 

A fim de ajudar a Europol no exercício das 

suas atribuições, em especial a nível do 

Centro Europeu contra a Introdução 

Clandestina de Migrantes, é conveniente 

conceder à Europol o acesso às categorias 

de indicações definidas no presente 

regulamento. Dado que o Centro Europeu 

contra a Introdução Clandestina de 

Migrantes da Europol desempenha um 

importante papel estratégico de combate 

contra a facilitação da migração irregular, 

deve ter acesso às indicações sobre pessoas 

a quem é recusada a entrada e a 

permanência no território de um Estado-

Membro com base em medidas restritivas 

ou por motivos criminais ou por 

incumprimento das condições de entrada e 

permanência. 

Or. fr 

 

Alteração  188 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) A fim de colmatar as lacunas no 

intercâmbio de informações sobre 

terrorismo, em especial a respeito dos 

Suprimido 
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combatentes terroristas estrangeiros cujos 

movimentos é essencial acompanhar, os 

Estados-Membros devem partilhar com a 

Europol informações sobre atividades 

ligadas ao terrorismo em paralelo com a 

inserção de uma indicação no SIS, bem 

como acertos e informações conexas. Tal 

permitirá ao Centro Europeu de Luta 

contra o Terrorismo da Europol verificar 

se existe alguma informação contextual 

adicional disponível em bases de dados da 

Europol e realizar análises de elevada 

qualidade que contribuam para o 

desmantelamento de redes terroristas e, se 

possível, a prevenção de atentados. 

Or. en 

Justificação 

Todo este considerando é pertinente no Regulamento EUROPOL e não no Regulamento SIS. 

A obrigação dos Estados-Membros de partilharem informações com a Europol não faz parte 

do Regulamento SIS. 

 

Alteração  189 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) A fim de colmatar as lacunas no 

intercâmbio de informações sobre 

terrorismo, em especial a respeito dos 

combatentes terroristas estrangeiros cujos 

movimentos é essencial acompanhar, os 

Estados-Membros devem partilhar com a 

Europol informações sobre atividades 

ligadas ao terrorismo em paralelo com a 

inserção de uma indicação no SIS, bem 

como acertos e informações conexas. Tal 

permitirá ao Centro Europeu de Luta 

contra o Terrorismo da Europol verificar se 

existe alguma informação contextual 

adicional disponível em bases de dados da 

(34) A fim de colmatar as lacunas no 

intercâmbio de informações sobre 

terrorismo, em especial a respeito dos 

combatentes terroristas estrangeiros cujos 

movimentos é essencial acompanhar, os 

Estados-Membros devem partilhar com a 

Europol informações sobre atividades 

ligadas ao terrorismo em paralelo com a 

inserção de uma indicação no SIS, bem 

como acertos, informações conexas e 

informações em caso de não execução das 

medidas a adotar. Tal permitirá ao Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo da 

Europol verificar se existe alguma 
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Europol e realizar análises de elevada 

qualidade que contribuam para o 

desmantelamento de redes terroristas e, se 

possível, a prevenção de atentados. 

informação contextual adicional disponível 

em bases de dados da Europol e realizar 

análises de elevada qualidade que 

contribuam para o desmantelamento de 

redes terroristas e, se possível, a prevenção 

de atentados. 

Or. fr 

 

Alteração  190 

Lorenzo Fontana 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) A fim de colmatar as lacunas no 

intercâmbio de informações sobre 

terrorismo, em especial a respeito dos 

combatentes terroristas estrangeiros cujos 

movimentos é essencial acompanhar, os 

Estados-Membros devem partilhar com a 

Europol informações sobre atividades 

ligadas ao terrorismo em paralelo com a 

inserção de uma indicação no SIS, bem 

como acertos e informações conexas. Tal 

permitirá ao Centro Europeu de Luta 

contra o Terrorismo da Europol verificar se 

existe alguma informação contextual 

adicional disponível em bases de dados da 

Europol e realizar análises de elevada 

qualidade que contribuam para o 

desmantelamento de redes terroristas e, se 

possível, a prevenção de atentados. 

(34) A fim de colmatar as lacunas no 

intercâmbio de informações sobre 

terrorismo, em especial a respeito dos 

combatentes terroristas estrangeiros cujos 

movimentos é essencial acompanhar, os 

Estados-Membros devem partilhar com a 

Europol informações sobre atividades 

ligadas ao terrorismo em paralelo com a 

inserção de uma indicação no SIS, bem 

como acertos e informações conexas. Tal 

permitirá ao Centro Europeu de Luta 

contra o Terrorismo da Europol verificar 

imediatamente se existe alguma 

informação contextual adicional disponível 

em bases de dados da Europol e realizar 

análises de elevada qualidade que 

contribuam para o desmantelamento de 

redes terroristas e, se possível, a prevenção 

de atentados. 

Or. en 

 

Alteração  191 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 
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Texto da Comissão Alteração 

(35) É igualmente necessário estabelecer 

normas claras aplicáveis à Europol sobre o 

tratamento e o descarregamento de dados 

do SIS, a fim de permitir uma utilização 

mais ampla do SIS, desde que sejam 

respeitadas as normas de proteção dos 

dados, tal como previsto no presente 

regulamento e no Regulamento (UE) 

2016/794. Atualmente, quando as consultas 

realizadas pela Europol no SIS revelam a 

existência de uma indicação emitida por 

um Estado-Membro, a Europol não pode 

adotar a conduta adequada. Deve, portanto, 

informar o Estado-Membro em causa para 

que este possa dar seguimento ao caso. 

(35) É igualmente necessário estabelecer 

normas claras aplicáveis à Europol sobre o 

tratamento e o descarregamento de dados 

do SIS, a fim de permitir uma utilização 

mais ampla do SIS, desde que sejam 

respeitadas as normas de proteção dos 

dados, tal como previsto no direito da 

União. Atualmente, quando as consultas 

realizadas pela Europol no SIS revelam a 

existência de uma indicação emitida por 

um Estado-Membro, a Europol não pode 

adotar a conduta adequada. Deve, portanto, 

informar de imediato o Estado-Membro em 

causa para que este possa dar seguimento 

ao caso. 

Or. en 

 

Alteração  192 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

(36) O Regulamento (UE) 2016/1624 

do Parlamento Europeu e do Conselho54 

prevê, para efeitos do presente 

regulamento, que o Estado-Membro de 

acolhimento autorize os membros das 

equipas da Guarda Europeia de 

Fronteiras e Costeira ou os membros das 

equipas envolvidas em operações de 

regresso, destacados pela Agência 

Europeia de Guarda de Fronteiras e 

Costeira, a consultarem as bases de dados 

europeias sempre que seja necessário 

para a realização dos objetivos 

operacionais especificados no plano 

operacional relativo aos controlos e 

vigilância das fronteiras e aos regressos. 

Outras agências competentes da União, 

Suprimido 
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nomeadamente o Gabinete Europeu de 

Apoio em matéria de Asilo e a Europol, 

podem também destacar peritos no quadro 

de equipas de apoio à gestão da migração 

que não sejam membros do pessoal das 

agências da União. O destacamento das 

equipas da Guarda Europeia de 

Fronteiras e Costeira, dos membros das 

equipas envolvidas em operações de 

regresso e das equipas de apoio à gestão 

da migração tem por objetivo fornecer um 

reforço técnico e operacional aos Estados-

Membros que o solicitem, especialmente 

os que enfrentam desafios migratórios 

desproporcionados. Para cumprirem as 

missões que lhes são atribuídas, essas 

diferentes equipas necessitam de ter 

acesso ao SIS através de uma interface 

técnica da Agência Europeia de Guarda 

de Fronteiras e Costeira com ligação ao 

SIS Central. Quando as consultas no SIS 

realizadas pela ou pelas equipas de 

pessoal revelarem a existência de uma 

indicação emitida por um Estado-

Membro, os membros da equipa ou do 

pessoal não podem tomar as medidas 

necessárias, exceto se autorizados pelo 

Estado-Membro de acolhimento. Devem, 

portanto, informar os Estados-Membros 

em causa para que estes possam dar 

seguimento ao caso. 

_________________  

54 Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 

Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 

 

Or. fr 
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Alteração  193 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

(36) O Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho54 

prevê, para efeitos do presente 

regulamento, que o Estado-Membro de 

acolhimento autorize os membros das 

equipas da Guarda Europeia de Fronteiras 

e Costeira ou os membros das equipas 

envolvidas em operações de regresso, 

destacados pela Agência Europeia de 

Guarda de Fronteiras e Costeira, a 

consultarem as bases de dados europeias 

sempre que seja necessário para a 

realização dos objetivos operacionais 

especificados no plano operacional relativo 

aos controlos e vigilância das fronteiras e 

aos regressos. Outras agências competentes 

da União, nomeadamente o Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo e a 

Europol, podem também destacar peritos 

no quadro de equipas de apoio à gestão da 

migração que não sejam membros do 

pessoal das agências da União. O 

destacamento das equipas da Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira, dos 

membros das equipas envolvidas em 

operações de regresso e das equipas de 

apoio à gestão da migração tem por 

objetivo fornecer um reforço técnico e 

operacional aos Estados-Membros que o 

solicitem, especialmente os que enfrentam 

desafios migratórios desproporcionados. 

Para cumprirem as missões que lhes são 

atribuídas, essas diferentes equipas 

necessitam de ter acesso ao SIS através de 

uma interface técnica da Agência Europeia 

de Guarda de Fronteiras e Costeira com 

ligação ao SIS Central. Quando as 

consultas no SIS realizadas pela ou pelas 

equipas de pessoal revelarem a existência 

de uma indicação emitida por um Estado-

(36) O Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho54 

prevê, para efeitos do presente 

regulamento, que o Estado-Membro de 

acolhimento autorize os membros das 

equipas da Guarda Europeia de Fronteiras 

e Costeira ou os membros das equipas 

envolvidas em operações de regresso, 

destacados pela Agência Europeia de 

Guarda de Fronteiras e Costeira, a 

consultarem as bases de dados europeias 

sempre que seja necessário para a 

realização dos objetivos operacionais 

especificados no plano operacional relativo 

aos controlos e vigilância das fronteiras e 

aos regressos. Outras agências competentes 

da União, nomeadamente o Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo e a 

Europol, podem também destacar peritos 

no quadro de equipas de apoio à gestão da 

migração que não sejam membros do 

pessoal das agências da União. O 

destacamento das equipas da Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira e das 

equipas de apoio à gestão da migração tem 

por objetivo fornecer um reforço técnico e 

operacional aos Estados-Membros que o 

solicitem, especialmente os que enfrentam 

desafios migratórios desproporcionados. 

Para cumprirem as missões que lhes são 

atribuídas, essas diferentes equipas 

necessitam de ter acesso ao SIS através de 

uma interface técnica da Agência Europeia 

de Guarda de Fronteiras e Costeira com 

ligação ao SIS Central. Quando as 

consultas no SIS realizadas pela ou pelas 

equipas de pessoal revelarem a existência 

de uma indicação emitida por um Estado-

Membro, os membros da equipa ou do 

pessoal não podem tomar as medidas 
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Membro, os membros da equipa ou do 

pessoal não podem tomar as medidas 

necessárias, exceto se autorizados pelo 

Estado-Membro de acolhimento. Devem, 

portanto, informar os Estados-Membros em 

causa para que estes possam dar 

seguimento ao caso. 

necessárias, exceto se autorizados pelo 

Estado-Membro de acolhimento. Devem, 

portanto, informar os Estados-Membros em 

causa para que estes possam dar 

seguimento ao caso. 

_________________ _________________ 

54 Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 

Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 

54 Regulamento (UE) 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 

Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

O texto suprimido é redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento 

(UE) 2016/1624 relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das 

equipas da guarda costeira e de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as 

funções e exercer todos os poderes necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos 

objetivos (...) da Diretiva 2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, 

as equipas da guarda costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os 

regressos. Não é necessário permitir acesso a outras equipas. 

 

Alteração  194 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) A política de abertura das 

fronteiras da União Europeia constitui 

um incentivo e encoraja mais migrantes a 

tentarem atravessar o Mar Mediterrâneo; 
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Or. en 

 

Alteração  195 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. 

As análises de risco devem abranger todos 

os aspetos relevantes da gestão integrada 

das fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações 

inseridas no SIS em conformidade com o 

presente regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira em matéria de 

análises de risco exige o acesso ao SIS. 

Além disso, em conformidade com a 

proposta da Comissão de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

cria o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)55, a 

unidade central da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira 

procederá a verificações no SIS através 

do ETIAS tendo em vista avaliar pedidos 

de autorização de viagem para saber, 

designadamente, se um nacional de país 

terceiro que solicita uma autorização de 

Suprimido 
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viagem é objeto de uma indicação no SIS. 

Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais 

de países terceiros em relação aos quais 

tenha sido emitida uma indicação para 

efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. fr 

 

Alteração  196 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. 

As análises de risco devem abranger todos 

os aspetos relevantes da gestão integrada 

das fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações 

inseridas no SIS em conformidade com o 

presente regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

Suprimido 
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disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira em matéria de 

análises de risco exige o acesso ao SIS. 

Além disso, em conformidade com a 

proposta da Comissão de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

cria o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)55, a 

unidade central da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira 

procederá a verificações no SIS através 

do ETIAS tendo em vista avaliar pedidos 

de autorização de viagem para saber, 

designadamente, se um nacional de país 

terceiro que solicita uma autorização de 

viagem é objeto de uma indicação no SIS. 

Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais 

de países terceiros em relação aos quais 

tenha sido emitida uma indicação para 

efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

 

Alteração  197 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 
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Texto da Comissão Alteração 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações inseridas 

no SIS em conformidade com o presente 

regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira em matéria de análises de risco 

exige o acesso ao SIS. Além disso, em 

conformidade com a proposta da 

Comissão de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)55, a 

unidade central da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira 

procederá a verificações no SIS através 

do ETIAS tendo em vista avaliar pedidos 

de autorização de viagem para saber, 

designadamente, se um nacional de país 

terceiro que solicita uma autorização de 

viagem é objeto de uma indicação no SIS. 

Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais 

de países terceiros em relação aos quais 

tenha sido emitida uma indicação para 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações inseridas 

no SIS em conformidade com o presente 

regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira em matéria de análises de risco 

exige o acesso ao SIS. 
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efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Justificação 

Nesta fase, não existe acordo político sobre o ETIAS. 

 

Alteração  198 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações 

inseridas no SIS em conformidade com o 

presente regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira em matéria de análises de risco 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. O exercício das 

atribuições confiadas à Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira em 

matéria de análises de risco exige o acesso 

aos dados estatísticos, mas não aos dados 

pessoais, do SIS. Além disso, em 

conformidade com a proposta da Comissão 

de regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que cria o Sistema Europeu de 

Informação e Autorização de Viagem 

(ETIAS), a unidade central da Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira pode ter de proceder a 

verificações no SIS através do ETIAS 
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exige o acesso ao SIS. Além disso, em 

conformidade com a proposta da Comissão 

de regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que cria o Sistema Europeu de 

Informação e Autorização de Viagem 

(ETIAS)55, a unidade central da Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira procederá a verificações no SIS 

através do ETIAS tendo em vista avaliar 

pedidos de autorização de viagem para 

saber, designadamente, se um nacional de 

país terceiro que solicita uma autorização 

de viagem é objeto de uma indicação no 

SIS. Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais de 

países terceiros em relação aos quais tenha 

sido emitida uma indicação para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

tendo em vista avaliar pedidos de 

autorização de viagem para saber, 

designadamente, se um nacional de país 

terceiro que solicita uma autorização de 

viagem é objeto de uma indicação no SIS. 

Em consequência, caso o Regulamento 

ETIAS seja adotado, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais de 

países terceiros em relação aos quais tenha 

sido emitida uma indicação para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Justificação 

A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira necessita de ter acesso aos dados 

estatísticos do SIS para cumprir a sua missão. Nesse contexto, não necessita de aceder a 

dados pessoais. 

A proposta ETIAS ainda se encontra no Conselho. Convém não pressupor que será adotada 

tal como foi proposta pela Comissão. 

 

Alteração  199 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 
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Considerando 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações inseridas 

no SIS em conformidade com o presente 

regulamento, designadamente as 

indicações para efeitos de não admissão e 

de interdição de permanência, são 

informações úteis para avaliar possíveis 

ameaças suscetíveis de afetar as fronteiras 

externas, devendo, portanto, estar 

disponíveis, tendo em conta as análises de 

risco a elaborar pela Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira. O 

exercício das atribuições confiadas à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira em matéria de análises de risco 

exige o acesso ao SIS. Além disso, em 

conformidade com a proposta da Comissão 

de regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que cria o Sistema Europeu de 

Informação e Autorização de Viagem 

(ETIAS)55, a unidade central da Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira procederá a verificações no SIS 

através do ETIAS tendo em vista avaliar 

pedidos de autorização de viagem para 

saber, designadamente, se um nacional de 

país terceiro que solicita uma autorização 

de viagem é objeto de uma indicação no 

SIS. Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais de 

países terceiros em relação aos quais tenha 

(37) Em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1624, a Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve elaborar avaliações da 

vulnerabilidade e análises de risco. As 

análises de risco devem abranger todos os 

aspetos relevantes da gestão integrada das 

fronteiras europeias, nomeadamente 

ameaças que possam afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas. As indicações para 

efeitos de não admissão ou de interdição 

de permanência e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros, inseridas no SIS em 

conformidade com o presente 

regulamento, são informações úteis para 

avaliar possíveis ameaças suscetíveis de 

afetar as fronteiras externas, devendo, 

portanto, estar disponíveis, tendo em conta 

as análises de risco a elaborar pela Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira. O exercício das atribuições 

confiadas à Agência Europeia da Guarda 

de Fronteiras e Costeira em matéria de 

análises de risco exige o acesso ao SIS. 

Além disso, em conformidade com a 

proposta da Comissão de regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

cria o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS)55, a 

unidade central da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira procederá 

a verificações no SIS através do ETIAS 

tendo em vista avaliar pedidos de 

autorização de viagem para saber, 

designadamente, se um nacional de país 

terceiro que solicita uma autorização de 

viagem é objeto de uma indicação no SIS. 

Para este efeito, a unidade central do 

ETIAS a nível da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve ter 

igualmente acesso ao SIS na medida 
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sido emitida uma indicação para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

necessária ao cumprimento do seu 

mandato, ou seja, aceder a todas as 

categorias de indicações sobre nacionais de 

países terceiros em relação aos quais tenha 

sido emitida uma indicação para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência, e sobre aqueles que são 

objeto de medidas restritivas destinadas a 

evitar a entrada ou o trânsito através dos 

Estados-Membros. 

_________________ _________________ 

55 COM(2016) 731 final. 55 COM(2016) 731 final. 

Or. fr 

 

Alteração  200 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (37-A) Recorda que, desde o 

estabelecimento do espaço Schengen, a 

União é uma área sem fronteiras; salienta 

que os Estados-Membros precisam, neste 

momento, de regressar à proteção das 

fronteiras nacionais pelos Estados-nações 

soberanos; 

Or. en 

 

Alteração  201 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 38 

 
Texto da Comissão Alteração 

(38) Devido à sua natureza técnica, ao 

nível de pormenor e à necessidade de 

(38) Devido à sua natureza técnica, ao 

nível de pormenor e à necessidade de 
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atualização regular, determinados aspetos 

do SIS não podem ser regulados 

exaustivamente pelas disposições do 

presente regulamento. Entre estes aspetos 

incluem-se, por exemplo, as regras técnicas 

para a introdução de dados, a atualização, 

supressão e consulta de dados, a qualidade 

dos dados e as regras de consulta 

relacionadas com identificadores 

biométricos, as regras de compatibilidade e 

de prioridade das indicações, a aposição de 

referências, as ligações entre indicações, a 

fixação de um prazo máximo de expiração 

das indicações e o intercâmbio de 

informações suplementares. Por 

conseguinte, devem conferir-se 

competências de execução à Comissão 

nestas matérias. As regras técnicas para a 

consulta de indicações devem ter em conta 

o funcionamento regular das aplicações 

nacionais. 

atualização regular, determinados aspetos 

do SIS não podem ser regulados 

exaustivamente pelas disposições do 

presente regulamento. Entre estes aspetos 

incluem-se, por exemplo, as regras técnicas 

para a introdução de dados, a atualização, 

supressão e consulta de dados, a qualidade 

dos dados e as regras de consulta 

relacionadas com identificadores 

biométricos, as regras de compatibilidade e 

de prioridade das indicações, a aposição de 

referências, as ligações entre indicações. 

Por conseguinte, devem conferir-se 

competências de execução à Comissão 

nestas matérias. As regras técnicas para a 

consulta de indicações devem ter em conta 

o funcionamento regular das aplicações 

nacionais. 

Or. en 

Justificação 

Alteração apresentada por razões de coerência com alterações anteriores. 

 

Alteração  202 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 39-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) A fim de assegurar o bom 

funcionamento do SIS e dos Gabinetes 

SIRENE, responsáveis pelo intercâmbio 

de informações suplementares sobre as 

indicações, o poder de adotar atos nos 

termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

deverá ser delegado na Comissão no que 

diz respeito ao Manual SIRENE. 
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Or. en 

Justificação 

A alteração reflete as alterações destinadas a assegurar que seja necessário um ato delegado 

para adotar o Manual SIRENE. 

 

Alteração  203 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 42 

 
Texto da Comissão Alteração 

(42) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, nomeadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Em especial, o presente 

regulamento visa garantir um ambiente 

seguro para todas as pessoas que residam 

no território da União Europeia e a 

proteção dos migrantes em situação 

irregular contra a exploração e o tráfico, 

permitindo a sua identificação e 

respeitando plenamente a proteção de 

dados pessoais. 

(42) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, nomeadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Em especial, o presente 

regulamento deve respeitar plenamente a 

proteção de dados pessoais, em 

conformidade com o artigo 8.º da Carta 

dos Direitos Fundamentais, procurando, 

simultaneamente, garantir um ambiente 

seguro para todas as pessoas que residam 

no território da União Europeia e a 

proteção dos migrantes em situação 

irregular contra a exploração e o tráfico. 

Or. en 

Justificação 

Alteração da redação destinada a reiterar a necessidade de assegurar a proteção os dados 

pessoais, que constitui um direito fundamental. A última parte da última frase era confusa e 

pouco explícita. 

 

Alteração  204 

Lorenzo Fontana 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 42 
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Texto da Comissão Alteração 

(42) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, nomeadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Em especial, o presente 

regulamento visa garantir um ambiente 

seguro para todas as pessoas que residam 

no território da União Europeia e a 

proteção dos migrantes em situação 

irregular contra a exploração e o tráfico, 

permitindo a sua identificação e 

respeitando plenamente a proteção de 

dados pessoais. 

(42) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, nomeadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Em especial, o presente 

regulamento visa garantir um ambiente 

seguro para todas as pessoas que residam 

no território da União Europeia e a 

proteção dos migrantes em situação 

irregular contra a exploração e o tráfico, 

permitindo a sua identificação, 

preferencialmente em países terceiros, e 

respeitando plenamente a proteção de 

dados pessoais. 

Or. en 

 

Alteração  205 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 49 

 
Texto da Comissão Alteração 

(49) Em relação à Bulgária e à Roménia, 

o presente regulamento constitui um ato 

baseado no acervo de Schengen ou de 

algum modo com ele relacionado, na 

aceção do artigo 4.º, n.º 2, do Ato de 

Adesão de 2005, e deve ser lido em 

conjugação com a Decisão 2010/365/UE 

do Conselho relativa à aplicação das 

disposições do acervo de Schengen 

respeitantes ao Sistema de Informação 

Schengen na República da Bulgária e na 

Roménia66. 

(49) Em relação à Bulgária e à Roménia, 

o presente regulamento constitui um ato 

baseado no acervo de Schengen ou de 

algum modo com ele relacionado, na 

aceção do artigo 4.º, n.º 2, do Ato de 

Adesão de 2005, e deve produzir a 

alteração da Decisão 2010/365/UE do 

Conselho relativa à aplicação das 

disposições do acervo de Schengen 

respeitantes ao Sistema de Informação 

Schengen na República da Bulgária e na 

Roménia66, de modo que ambos os 

Estados-Membros cumpram inteiramente 

as disposições do presente regulamento. 

_________________ _________________ 

66 JO L 166 de 1.7.2010, p. 17. 66 JO L 166 de 1.7.2010, p. 17. 

Or. bg 
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Alteração  206 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) «Indicação», um conjunto de dados, 

incluindo identificadores biométricos 

previstos no artigo 22.°, introduzidos no 

SIS para permitir que as autoridades 

competentes procedam à identificação de 

pessoas com vista à tomada de medidas 

específicas; 

(a) «Indicação», um conjunto de dados, 

incluindo, se for caso disso, identificadores 

biométricos previstos no artigo 22.°, 

introduzidos no SIS para permitir que as 

autoridades competentes procedam à 

identificação de pessoas com vista à 

tomada de medidas específicas; 

Or. en 

Justificação 

Deve haver regras claras que rejam a introdução de dados biométricos no SIS. Uma 

indicação apenas deve incluir dados biométricos se tal for adequado. 

 

Alteração  207 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) «Indicação», um conjunto de dados, 

incluindo identificadores biométricos 

previstos no artigo 22.°, introduzidos no 

SIS para permitir que as autoridades 

competentes procedam à identificação de 

pessoas com vista à tomada de medidas 

específicas; 

(a) «Indicação», um conjunto de dados, 

incluindo, se for caso disso, identificadores 

biométricos previstos no artigo 22.°, 

introduzidos no SIS para permitir que as 

autoridades competentes procedam à 

identificação de pessoas com vista à 

tomada de medidas específicas; 

Or. en 

 

Alteração  208 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) «Informações suplementares», as 

informações não incluídas nas indicações 

armazenadas no SIS mas ligadas a elas, 

cujo intercâmbio é efetuado: 

(b) «Informações suplementares», as 

informações não incluídas nas indicações 

armazenadas no SIS mas ligadas a elas, 

cujo intercâmbio é efetuado pelos 

Gabinetes SIRENE: 

Or. fr 

 

Alteração  209 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) «Situação irregular», a presença, 

no território de um Estado-Membro, de 

um nacional de país terceiro que não 

preencha ou tenha deixado de preencher 

as condições de entrada previstas no 

artigo 5.º do Código das Fronteiras 

Schengen ou outras condições aplicáveis 

à entrada, permanência ou residência 

nesse Estado-Membro; 

Or. fr 

Justificação 

Definição da Diretiva Regresso: artigo 5.º de Schengen, atual artigo 6.º. 

 

Alteração  210 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (f-A) «Identidade confirmada» 

(identidade comprovada), a identidade 

que tem por base documentos de 

identidade autênticos, um passaporte ou 

uma declaração das autoridades 

competentes; 

Or. fr 

 

Alteração  211 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (f-B) «Identidade não confirmada», a 

identidade relativamente à qual não 

existem provas suficientes; 

Or. fr 

 

Alteração  212 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-C) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (f-C) «Usurpação de identidade» (nome 

próprio, apelido, data de nascimento), a 

usurpação de identidade ocorre quando 

uma pessoa indicada no SIS utiliza a 

identidade de outra pessoa; 

Or. fr 

 

Alteração  213 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-D) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (f-D) «Alcunha», uma identidade 

fictícia utilizada por uma pessoa 

conhecida sob outras identidades; 

Or. fr 

 

Alteração  214 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea g) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(g) «Tratamento de dados pessoais», a 

operação ou o conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais ou sobre 

conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, tais 

como a recolha, o registo, a organização, a 

estruturação, a conservação, a adaptação ou 

alteração, a recuperação, a consulta, a 

utilização, a divulgação por transmissão, 

difusão ou outra forma de disponibilização, 

a comparação ou interconexão, a limitação, 

o apagamento ou a destruição; 

(g) «Tratamento de dados pessoais», a 

operação ou o conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais ou sobre 

conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, tais 

como a recolha, a gravação, o registo, a 

organização, a estruturação, a conservação, 

a adaptação ou alteração, a recuperação, a 

consulta, a utilização, a divulgação por 

transmissão, difusão ou outra forma de 

disponibilização, a comparação ou 

interconexão, a limitação, o apagamento ou 

a destruição; 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão substitui a «gravação» que consta da atual Decisão SIS II do 

Conselho por «registo». Embora seja conveniente aditar «registo» à lista de ações que 

constituem o tratamento, a «gravação» deve ser mantida nessa lista. 

 

Alteração  215 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 3 – n.º 1 – alínea l) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(l) «Regresso», o regresso na aceção 

do artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 

2008/115/CE; 

(l) «Regresso», o processo de retorno 

de nacionais de países terceiros, a título 

de cumprimento voluntário de um dever 

de regresso ou a título coercivo: 

- ao país de origem, ou 

- a um país de trânsito, ao abrigo de 

acordos de readmissão comunitários ou 

bilaterais ou de outras convenções, ou 

- a outro país terceiro, para o qual a 

pessoa em causa decida regressar 

voluntariamente e no qual seja aceite; 

Or. fr 

 

Alteração  216 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (l-A) «Decisão de regresso», uma 

decisão ou ato administrativo ou judicial 

que estabeleça ou declare a situação 

irregular de um nacional de país terceiro 

e imponha ou declare o dever de regresso; 

Or. fr 

 

Alteração  217 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea m) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(m) «Proibição de entrada», a proibição 

de entrada na aceção do artigo 3.º, n.º 6, 

(m) «Proibição de entrada», qualquer 

decisão ou ato administrativo ou judicial 

que proíba a entrada e a permanência no 



 

PE609.653v01-00 64/189 AM\1134513PT.docx 

PT 

da Diretiva 2008/115/CE; território dos Estados-Membros por um 

período determinado, que acompanha 

uma decisão de regresso; 

Or. fr 

 

Alteração  218 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea n) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(n) «Dados dactilográficos», os dados 

das impressões digitais e das impressões 

palmares que, devido ao caráter único e 

aos pontos de referência que contêm 

permitem comparações rigorosas e fiáveis 

sobre a identidade de uma pessoa; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  219 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea o) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(o) «Crimes graves», as infrações 

enumeradas no artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, da 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI de 13 de 

junho de 200268; 

(o) «Crimes graves», as infrações 

enumeradas no artigo 2.º, n.º 2, da 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI de 13 de 

junho de 200268 , puníveis no Estado-

Membro autor da indicação por decisão 

judicial de cumprimento de pena ou 

medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior 

a três anos; 

_________________ _________________ 

68 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

68 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
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ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

ao mandado de detenção europeu e aos 

processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

A lista de infrações a que é aplicável o mandado de detenção europeu é estabelecida no 

artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro. Além disso, importa clarificar que tais infrações apenas 

são consideradas crimes graves se forem puníveis com pena ou medida de segurança 

privativas de liberdade de duração máxima não inferior a três anos, em conformidade com o 

artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 2002/584/JAI. A redação utilizada é a mesma da 

Decisão-Quadro. 

 

Alteração  220 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea o) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(o) «Crimes graves», as infrações 

enumeradas no artigo 2.º, n.os 1 e 2, da 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI de 13 de 

junho de 200268; 

(o) «Crimes graves», as infrações 

enumeradas no artigo 2.º, n.º 2, da 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI de 13 de 

junho de 2002; 

_________________  

68 Decisão‑ Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa ao mandado de detenção europeu 

e aos processos de entrega entre os 

Estados‑ Membros (JO L 190 de 

18.7.2002, p. 1). 

 

Or. fr 

Justificação 

O n.º 1 diz respeito a infrações muito menos graves, para justificar a introdução de dados no 

SIS II. Nomeadamente: o mandado de detenção europeu pode ser emitido por factos puníveis, 

pela lei do Estado-Membro de emissão, com pena ou medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior a 12 meses ou, quando tiver sido decretada uma 
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pena ou aplicada uma medida de segurança, por sanções de duração não inferior a quatro 

meses. 

 

Alteração  221 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(p) «Crimes de terrorismo», as 

infrações tal como definidas pelo direito 

nacional a que se referem os artigos 1.° 

a 4.° da Decisão-Quadro 2002/475/JAI de 

13 de Junho de 200269. 

(p) «Crimes de terrorismo», as 

infrações tal como definidas pelo direito 

nacional a que se referem os títulos II, III 

e IV da Diretiva (UE) 2017/541. 

_________________  

69 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa à luta contra o terrorismo 

(JO L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

 

Or. en 

Justificação 

Referência às disposições da nova diretiva relativa à luta contra o terrorismo sobre infrações 

terroristas e infrações relacionadas com um grupo terrorista (título II), infrações 

relacionadas com atividades terroristas (título III) e cumplicidade, instigação e tentativa de 

prática dessas infrações (título IV). 

 

Alteração  222 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(p) «Crimes de terrorismo», as 

infrações tal como definidas pelo direito 

nacional a que se referem os artigos 1.º 

a 4.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI de 

13 de Junho de 200269. 

(p) «Crimes de terrorismo», as 

infrações tal como definidas pelo direito 

nacional a que se referem os artigos 3.º, 4.º 

e 14.º da Diretiva (UE) 2017/54169. 
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_________________ _________________ 

69 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

69 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março 

de 2017, relativa à luta contra o terrorismo 

e que substitui a Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho e altera a 

Decisão 2005/671/JAI do Conselho. 

Or. en 

Justificação 

As infrações penais referidas na Decisão do Conselho relativa ao SIS II são substituídas 

pelas mesmas infrações penais, agora enunciadas na Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo. 

 

Alteração  223 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Cada Estado-Membro é responsável por 

assegurar a disponibilidade ininterrupta 

dos dados do SIS aos utilizadores finais, a 

um nível de pelo menos 99,99 %, em 

particular através do estabelecimento de 

uma segunda conexão com a NI-SIS. 

Or. ro 

 

Alteração  224 

Sophia in 't Veld 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro deve transmitir as 

suas indicações por intermédio do 

respetivo Serviço N.SIS. 

Cada Estado-Membro deve introduzir 

indicações baseadas em todas as 

informações disponíveis que se inscrevam 
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no âmbito do presente regulamento e 

transmitir as suas indicações por 

intermédio do respetivo Serviço N.SIS. 

Or. en 

 

Alteração  225 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro deve designar a 

autoridade que assegura o intercâmbio e a 

disponibilidade de todas as informações 

suplementares (Gabinete SIRENE) em 

conformidade com as disposições do 

Manual SIRENE, como referido no 

artigo 8.º. 

Cada Estado-Membro deve designar uma 

autoridade nacional plenamente 

operacional 24 horas por dia e sete dias 

por semana, para assegurar o intercâmbio 

e a disponibilidade de todas as informações 

suplementares (Gabinete SIRENE) em 

conformidade com as disposições do 

Manual SIRENE, como referido no 

artigo 8.º. O Gabinete SIRENE constitui o 

ponto de contacto único para os Estados-

Membros quando procedem ao 

intercâmbio de informações 

suplementares relacionadas com a 

introdução de indicações e para permitir 

tomar as medidas adequadas nos casos 

em que pessoas e objetos constantes do 

SIS II sejam detetados na sequência de 

um acerto. 

Or. fr 

Justificação 

Dados específicos respeitantes à estrutura e às missões dos Gabinetes SIRENE já previstos 

na Decisão de Execução da Comissão, de 26 de fevereiro de 2013, relativa ao Manual Sirene 

e outras medidas de execução para o Sistema de Informação de Schengen de segunda 

geração (SIS II). 

 

Alteração  226 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O intercâmbio de informações 

suplementares deve ser conforme com as 

disposições do Manual SIRENE e 

realizado através da infraestrutura de 

comunicação. Os Estados-Membros devem 

fornecer os recursos técnicos e humanos 

necessários para garantir a disponibilidade 

contínua e o intercâmbio de informações 

suplementares. Em caso de 

indisponibilidade da infraestrutura de 

comunicação, os Estados-Membros podem 

utilizar outros meios técnicos dotados da 

segurança adequada ao intercâmbio de 

informações suplementares. 

1. O intercâmbio de informações 

suplementares pelos Gabinetes SIRENE 

deve ser conforme com as disposições do 

Manual SIRENE e realizado através da 

infraestrutura de comunicação prevista no 

artigo 4.º, n.º 1, alínea c). 

Os Estados-Membros devem fornecer os 

recursos técnicos e humanos necessários 

para garantir a disponibilidade contínua e o 

intercâmbio de informações suplementares 

rápido e eficaz. 

Em caso de indisponibilidade da 

infraestrutura de comunicação, os Estados-

Membros podem utilizar outros meios 

técnicos dotados da segurança adequada ao 

intercâmbio de informações suplementares. 

No caso de as informações suplementares 

dizerem respeito a um crime grave ou a 

um crime de terrorismo, a rede de 

intercâmbio seguro de informações 

SIENA da Europol deve ser o meio 

técnico de salvaguarda privilegiado. 

Or. fr 

 

Alteração  227 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O intercâmbio de informações 

suplementares deve ser conforme com as 

disposições do Manual SIRENE e 

realizado através da infraestrutura de 

comunicação. Os Estados-Membros devem 

fornecer os recursos técnicos e humanos 

necessários para garantir a disponibilidade 

1. O intercâmbio de informações 

suplementares deve ser conforme com as 

disposições do Manual SIRENE e 

realizado através da infraestrutura de 

comunicação. Os Estados-Membros devem 

fornecer os recursos técnicos e humanos 

necessários para garantir a disponibilidade 
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contínua e o intercâmbio de informações 

suplementares. Em caso de 

indisponibilidade da infraestrutura de 

comunicação, os Estados-Membros podem 

utilizar outros meios técnicos dotados da 

segurança adequada ao intercâmbio de 

informações suplementares. 

contínua e o intercâmbio imediato de 

informações suplementares. Em caso de 

indisponibilidade da infraestrutura de 

comunicação, os Estados-Membros podem 

utilizar outros meios técnicos dotados da 

segurança adequada ao intercâmbio de 

informações suplementares. 

Or. en 

 

Alteração  228 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As informações suplementares 

devem ser utilizadas exclusivamente para 

as finalidades para que foram transmitidas 

em conformidade com o artigo 43.º, a 

menos que seja obtido o consentimento 

prévio do Estado-Membro autor da 

indicação. 

2. As informações suplementares 

devem ser utilizadas exclusivamente para 

as finalidades para que foram transmitidas 

em conformidade com o artigo 43.º. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar algum nível de limitação das finalidades, é importante que os Gabinetes 

SIRENE utilizem as informações suplementares unicamente para efeitos da indicação SIS no 

âmbito da qual estas foram comunicadas. 

 

Alteração  229 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 
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responder aos pedidos o mais rapidamente 

possível e, o mais tardar, 12 horas após a 

receção. 

responder aos pedidos o mais rapidamente 

possível. 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de um prazo desnecessário, porquanto a prática demonstrou que, frequentemente, 

uma resposta fundamentada pode levar mais de 12 horas, sobretudo quando os pedidos são 

analisados por autoridades judiciais. 

 

Alteração  230 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 

responder aos pedidos o mais rapidamente 

possível e, o mais tardar, 12 horas após a 

receção. 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 

responder aos pedidos de informações 

suplementares o mais rapidamente 

possível e, o mais tardar, seis horas após a 

receção. 

Or. fr 

 

Alteração  231 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 

responder aos pedidos o mais rapidamente 

possível e, o mais tardar, 12 horas após a 

receção. 

3. Os Gabinetes SIRENE devem 

desempenhar as suas funções de forma 

rápida e eficiente, devendo sobretudo 

responder aos pedidos de imediato e, o 

mais tardar, 12 horas após a receção. 
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Or. en 

 

Alteração  232 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Em caso de pedidos de 

informações suplementares relativas a 

uma pessoa envolvida numa das 

atividades mencionadas nos títulos II e III 

da Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo, os Gabinetes 

SIRENE devem cumprir imediatamente a 

sua função. 

Or. fr 

 

Alteração  233 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-B. Os pedidos de informações 

suplementares que devem ser tratados 

pelo Gabinete SIRENE requerido com a 

máxima prioridade podem conter a 

observação «URGENTE» no formulário 

SIRENE, seguida pela justificação dessa 

urgência. 

Or. fr 

Justificação 

Disposição contida no Manual SIRENE. 
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Alteração  234 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Devem ser adotadas normas 

pormenorizadas para o intercâmbio de 

informações suplementares mediante atos 

de execução, em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 55.º, n.º 2, sob a forma de um 

manual denominado «Manual SIRENE». 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado em conformidade 

com o procedimento a que se refere o 

artigo 54.º-A (novo) relativo ao manual de 

instruções que descreve 

pormenorizadamente as regras e os 

procedimentos que regem o intercâmbio 

bilateral ou multilateral de informações 

suplementares, intitulado «Manual 

SIRENE». 

Determinadas regras de natureza técnica 

têm um impacto direto no trabalho dos 

utilizadores nos Estados-Membros, 

incluindo os Gabinetes SIRENE, pelo que 

devem ser incluídas no Manual SIRENE. 

Assim, os apêndices do Manual 

estabelecem, nomeadamente, as regras de 

transliteração, os quadros relativos aos 

códigos, os formulários para 

comunicação de informações 

suplementares e outras medidas técnicas 

de aplicação relativas ao tratamento dos 

dados. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato de execução em 

conformidade com o procedimento a que 

se refere o artigo 55.º, n.º 2, para o 

estabelecimento dessas regras. 

Or. fr 

 

Alteração  235 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 
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4. Devem ser adotadas normas 

pormenorizadas para o intercâmbio de 

informações suplementares mediante atos 

de execução, em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 55.º, n.º 2, sob a forma de um 

manual denominado «Manual SIRENE». 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado em conformidade 

com o artigo 54.º-A referente à adoção de 

um manual denominado «Manual 

SIRENE» que preveja normas 

pormenorizadas para o intercâmbio de 

informações suplementares. 

Or. en 

Justificação 

O Manual SIRENE conterá informações pormenorizadas sobre a utilização das informações 

constantes do SIS e das informações suplementares. Visto que será de aplicação geral e 

complementar às disposições do presente artigo, o manual requer um ato delegado. 

 

Alteração  236 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar, através dos serviços prestados 

pelo CS-SIS, que os dados armazenados na 

cópia nacional são idênticos e coerentes 

com a base de dados do SIS, mediante as 

atualizações automáticas referidas no 

artigo 4.º, n.º 4, bem como que a consulta 

na sua cópia nacional produz resultado 

equivalente ao da consulta na base de 

dados do SIS. Os utilizadores finais devem 

receber os dados necessários ao 

desempenho das suas funções, em especial 

todos os dados necessários para identificar 

o titular dos dados e adotar a conduta 

adequada. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar, através dos serviços prestados 

pelo CS-SIS, que os dados armazenados na 

cópia nacional, que será criada 

voluntariamente pelo Estado-Membro, 
são idênticos e coerentes com a base de 

dados do SIS, mediante as atualizações 

automáticas referidas no artigo 4.º, n.º 4, 

bem como que a consulta na sua cópia 

nacional voluntária produz resultado 

equivalente ao da consulta na base de 

dados do SIS. Na medida do possível, os 

utilizadores finais devem receber os dados 

necessários ao desempenho das suas 

funções, em especial e sempre que 

necessário, todos os dados disponíveis que 

permitam identificar o titular dos dados e 

adotar a conduta adequada. 

Or. en 
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Justificação 

Nem todas as informações sobre todas as pessoas objeto de uma indicação serão 

disponibilizadas aos Estados-Membros. A imposição de uma obrigação, sem finalidade 

definida, de fornecer ao utilizador final informações que poderão não estar disponíveis torna 

o processo complexo e ilógico. Além disso, não é claro sobre quem recai essa obrigação. 

 

Alteração  237 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas às instalações utilizadas para o 

tratamento de dados pessoais (controlo da 

entrada nas instalações); 

(b) Impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas ao material de tratamento de 

dados e às instalações utilizadas para o 

tratamento de dados pessoais (material, 

controlo de acesso e controlo da entrada 

nas instalações); 

Or. fr 

 

Alteração  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Impedir o tratamento não 

autorizado de dados no SIS, bem como 

qualquer alteração ou supressão não 

autorizadas de dados tratados no SIS 

(controlo do tratamento de dados); 

Or. fr 

 

Alteração  239 

Gérard Deprez, Petr Ježek, Louis Michel 
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Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea k-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (k-A) Assegurar que os sistemas 

utilizados possam ser restaurados em caso 

de interrupção (recuperação); 

Or. fr 

 

Alteração  240 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea k-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (k-B) Assegurar que as funções do 

SIS II funcionem, que os erros de 

funcionamento sejam assinalados 

(fiabilidade) e que os dados pessoais 

conservados não possam ser falseados por 

um disfuncionamento do sistema 

(integridade). 

Or. fr 

 

Alteração  241 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que cada acesso e todos os 

intercâmbios de dados pessoais a nível do 

CS-SIS são registados nos respetivos 

N.SIS a fim de verificar a legalidade da 

consulta e a legalidade do tratamento de 

dados, proceder ao autocontrolo e 

assegurar o correto funcionamento do 

1. Sem prejuízo do artigo 25.º da 

Diretiva (UE) 2016/680, os Estados-

Membros devem assegurar que cada acesso 

e todos os intercâmbios de dados pessoais a 

nível do CS-SIS são registados nos 

respetivos N.SIS a fim de verificar a 

legalidade da consulta e a legalidade do 

tratamento de dados, proceder ao 
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N.SIS, bem como a integridade e a 

segurança dos dados. 

autocontrolo e assegurar o correto 

funcionamento do N.SIS, bem como a 

integridade e a segurança dos dados. 

Or. en 

 

Alteração  242 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os registos indicam, em especial, o 

historial de cada indicação, a data e a hora 

da operação de tratamento dos dados, o 

tipo de dados utilizados para proceder à 

consulta, a referência ao tipo de dados 

transmitidos e os nomes da autoridade 

competente e da pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados. 

2. Os registos indicam, em especial, o 

historial de cada indicação, a data e a hora 

da operação de tratamento dos dados, o 

tipo de dados utilizados para proceder à 

consulta, a referência ao tipo de dados 

tratados e os nomes da autoridade 

competente e da pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados. 

Or. en 

Justificação 

Na proposta da Comissão, a «transmissão» de dados foi parcialmente substituída pelo 

«tratamento» de dados. Afigura-se mais adequada a referência a dados «tratados» do que a 

dados «transmitidos», dado que esta última é uma forma de ação mais limitada. 

 

Alteração  243 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Se a consulta for realizada a partir 

de dados dactilográficos ou de uma 

imagem facial em conformidade com o 

artigo 22.°, os registos indicam, em 

especial, o tipo de dados utilizados para 

proceder à consulta, a referência ao tipo de 

3. Se a consulta for realizada a partir 

de dados dactilográficos ou de uma 

imagem facial em conformidade com o 

artigo 22.°, os registos indicam, em 

especial, o tipo de dados utilizados para 

proceder à consulta, a referência ao tipo de 
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dados transmitidos e os nomes da 

autoridade competente e da pessoa 

responsável pelo tratamento dos dados. 

dados tratados e os nomes da autoridade 

competente e da pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados. 

Or. en 

Justificação 

Na proposta da Comissão, a «transmissão» de dados foi parcialmente substituída pelo 

«tratamento» de dados. Afigura-se mais adequada a referência a dados «tratados» do que a 

dados «transmitidos», dado que esta última é uma forma de ação mais limitada. 

 

Alteração  244 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins referidos no n.º 1, sendo 

suprimidos no prazo mínimo de um ano e 

máximo de três anos após a sua criação. 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins referidos no n.º 1, sendo 

suprimidos dois anos após a sua criação. 

Or. en 

Justificação 

Redação alterada em conformidade com as recomendações da Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados. Para efeitos de segurança jurídica, o período de conservação deve ser 

especificado. 

 

Alteração  245 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado, em conformidade 

com o artigo 54.º, alínea a) (nova), 

relativo ao prazo de conservação dos 
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registos, a fim de garantir o respeito pelos 

direitos dos cidadãos no que se refere à 

verificação da legalidade do tratamento 

dos dados, de alcançar uma melhor 

harmonização do prazo de conservação 

entre os Estados-Membros e de distinguir 

entre o prazo de conservação dos registos 

relativos a consultas sistemáticas, 

nomeadamente nos postos de fronteira, e 

a outras consultas, nomeadamente com 

base num controlo policial. 

Or. fr 

 

Alteração  246 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-B. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato de execução, em 

conformidade com o artigo 55.º, n.º 2, 

relativo às modalidades e aos formatos 

dos registos. 

Or. fr 

 

Alteração  247 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

cada autoridade com direito de acesso aos 

dados do SIS toma as medidas necessárias 

para cumprir o disposto no presente 

regulamento e coopera, se necessário, com 

a autoridade nacional de controlo. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

cada autoridade com direito de acesso aos 

dados do SIS toma as medidas necessárias 

para cumprir o disposto no presente 

regulamento e coopera com a autoridade 

nacional de controlo. 
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Or. en 

Justificação 

Deve exigir-se às autoridades nacionais com acesso ao SIS que cooperem com a autoridade 

nacional de controlo. Essa exigência constitui uma obrigação para o Estado-Membro, pelo 

que as autoridades nacionais não devem ter o direito de decidir se cooperam ou não. 

 

Alteração  248 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, à proteção 

de dados e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 

todas as infrações e sanções penais 

pertinentes. 

1. Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, à proteção 

de dados e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 

todas as infrações e sanções penais 

pertinentes. 

2. Devem ser definidas normas nacionais 

para a formação dos utilizadores no 

domínio dos princípios e das práticas 

aplicáveis à qualidade dos dados em 

cooperação com o Gabinete SIRENE 

nacional. Os Estados-Membros podem 

solicitar ao pessoal dos Gabinetes 

SIRENE que participe na formação de 

todas as autoridades responsáveis pela 

inserção de indicações, com ênfase 

especial na qualidade dos dados e na 

otimização da utilização do SIS II. 

3. Os Estados-Membros são aconselhados 

a tomar as medidas adequadas para evitar 

a perda de qualificações e experiência 

causadas pela rotação de pessoal. 

4. Pelo menos uma vez por ano serão 

organizados cursos comuns de formação, 

a fim de reforçar a cooperação entre os 
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Gabinetes SIRENE, permitindo que o 

pessoal se encontre com os colegas dos 

outros Gabinetes SIRENE, partilhe 

informações sobre os métodos de trabalho 

nacionais e crie um nível de 

conhecimentos homogéneo e equivalente. 

As formações dispensadas devem ser 

conformes com o manual dirigido aos 

formadores SIRENE. 

5. Na medida do possível, os Gabinetes 

SIRENE devem, além disso, prever a 

organização de intercâmbios de pessoal 

com os outros Gabinetes SIRENE, pelo 

menos uma vez por ano. 

6. A Agência deve desempenhar as tarefas 

relacionadas com a formação para a 

utilização do SIS II, nomeadamente para 

o pessoal SIRENE, em conformidade com 

o artigo 3.º do Regulamento (UE) 

n.º 1077/2011. 

Or. fr 

Justificação 

A formação do pessoal é fundamental para garantir o correto tratamento dos dados; 

disposições previstas no Manual SIRENE. 

 

Alteração  249 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, à proteção 

de dados e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 

Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, à proteção 

de dados e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 
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todas as infrações e sanções penais 

pertinentes. 

todas as infrações e sanções penais 

pertinentes estabelecidas em conformidade 

com o artigo 49.º-A do presente 

regulamento. 

Or. en 

Justificação 

É importante que haja disposições sobre as sanções que serão previstas a nível nacional para 

a utilização indevida de dados ou para o intercâmbio de informações suplementares 

contrárias ao regulamento proposto, em conformidade com o artigo 65.º da decisão do 

Conselho em vigor. As informações sobre essas sanções devem fazer parte da formação a 

ministrar ao pessoal. 

 

Alteração  250 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, à proteção 

de dados e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 

todas as infrações e sanções penais 

pertinentes. 

Antes de ser autorizado a proceder ao 

tratamento dos dados armazenados no SIS, 

e periodicamente depois de o acesso aos 

dados do SIS ter sido concedido, o pessoal 

das autoridades com direito de acesso ao 

SIS deve receber formação adequada sobre 

as regras aplicáveis à segurança, aos 

direitos fundamentais, incluindo a 

proteção de dados, e aos procedimentos de 

tratamento dos dados referidas no Manual 

SIRENE. O pessoal deve ser informado de 

todas as infrações e sanções penais 

pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  251 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas às instalações utilizadas para o 

tratamento de dados pessoais (controlo da 

entrada nas instalações); 

(b) Impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas ao material de tratamento de 

dados e às instalações utilizadas para o 

tratamento de dados pessoais (material, 

controlo de acesso e controlo da entrada 

nas instalações); 

Or. fr 

 

Alteração  252 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea k-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (k-A) Assegurar que os sistemas 

utilizados possam ser restaurados em caso 

de interrupção (recuperação); 

Or. fr 

 

Alteração  253 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea k-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (k-B) Assegurar que as funções do 

SIS II funcionem, que os erros de 

funcionamento sejam assinalados 

(fiabilidade) e que os dados pessoais 

conservados não possam ser falseados por 

um disfuncionamento do sistema 

(integridade); 

Or. fr 
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Alteração  254 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os registos devem conter, em 

especial, o historial das indicações, a data e 

a hora da transmissão dos dados, o tipo de 

dados utilizados para proceder à consulta, a 

referência ao tipo de dados transmitidos e o 

nome da autoridade competente 

responsável pelo tratamento dos dados. 

2. Os registos devem conter, em 

especial, o historial das indicações, a data e 

a hora da transmissão dos dados, o tipo de 

dados utilizados para proceder à consulta, a 

referência ao tipo de dados transmitidos e o 

nome da autoridade competente e da 

pessoa responsável pelo tratamento dos 

dados. 

Or. fr 

 

Alteração  255 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os registos devem conter, em 

especial, o historial das indicações, a data e 

a hora da transmissão dos dados, o tipo de 

dados utilizados para proceder à consulta, a 

referência ao tipo de dados transmitidos e 

o nome da autoridade competente 

responsável pelo tratamento dos dados. 

2. Os registos devem conter, em 

especial, o historial das indicações, a data e 

a hora do tratamento dos dados, o tipo de 

dados utilizados para proceder à consulta, a 

referência ao tipo de dados tratados e o 

nome da autoridade competente 

responsável pelo tratamento dos dados. 

Or. en 

Justificação 

Na proposta da Comissão, a «transmissão» de dados foi parcialmente substituída pelo 

«tratamento» de dados. Afigura-se mais adequada a referência a dados «tratados» do que a 

dados «transmitidos», dado que esta última é uma forma de ação mais limitada. 
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Alteração  256 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Se a consulta for realizada com 

dados dactilográficos ou a imagem facial 

em conformidade com os artigos 22.º 

e 28.º, os registos devem conter, em 

especial, o tipo de dados utilizados para 

proceder à consulta, a referência ao tipo de 

dados transmitidos e o nome da autoridade 

competente e da pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados. 

3. Se a consulta for realizada com 

dados dactilográficos ou a imagem facial 

em conformidade com os artigos 22.º 

e 28.º, os registos devem conter, em 

especial, o tipo de dados utilizados para 

proceder à consulta, a referência ao tipo de 

dados tratados e o nome da autoridade 

competente e da pessoa responsável pelo 

tratamento dos dados. 

Or. en 

Justificação 

Na proposta da Comissão, a «transmissão» de dados foi parcialmente substituída pelo 

«tratamento» de dados. Afigura-se mais adequada a referência a dados «tratados» do que a 

dados «transmitidos», dado que esta última é uma forma de ação mais limitada. 

 

Alteração  257 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins previstos no n.º 1, sendo 

suprimidos no prazo mínimo de um ano e 

máximo de três anos depois da sua criação. 

Os registos que incluam o historial de 

indicações devem ser apagados entre um a 

três anos após a supressão das indicações. 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins previstos no n.º 1, sendo 

suprimidos dois anos depois da sua criação. 

Os registos que incluam o historial de 

indicações devem ser apagados dois anos 

após a supressão das indicações. 

Or. en 
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Justificação 

Em conformidade com a recomendação da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, 

para efeitos de segurança jurídica, o período de conservação deve ser especificado. 

 

Alteração  258 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins previstos no n.º 1, sendo 

suprimidos no prazo mínimo de um ano e 

máximo de três anos depois da sua 

criação. Os registos que incluam o historial 

de indicações devem ser apagados entre 

um a três anos após a supressão das 

indicações. 

4. Os registos só podem ser utilizados 

para os fins previstos no n.º 1, sendo 

suprimidos um ano depois da sua criação. 

Os registos que incluam o historial de 

indicações devem ser apagados um ano 

após a supressão das indicações. 

Or. en 

 

Alteração  259 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado, em conformidade 

com o artigo 54.º, alínea a) (nova), 

relativo ao prazo de conservação dos 

registos, a fim de garantir o respeito pelos 

direitos dos cidadãos no que se refere à 

verificação da legalidade do tratamento 

dos dados, de alcançar uma melhor 

harmonização do prazo de conservação 

entre os Estados-Membros e de distinguir 

entre o prazo de conservação dos registos 

relativos a consultas sistemáticas, 

nomeadamente nos postos de fronteira, e 
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a outras consultas, nomeadamente com 

base num controlo policial. 

Or. fr 

 

Alteração  260 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 6 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-B. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato de execução, em 

conformidade com o artigo 55.º, n.º 2, 

relativo às modalidades e aos formatos 

dos registos. 

Or. fr 

 

Alteração  261 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve, em cooperação com as 

autoridades nacionais de controlo e com a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, realizar campanhas de informação 

dirigidas ao público sobre os objetivos do 

SIS, os dados conservados, as autoridades 

com acesso ao SIS e os direitos dos 

titulares de dados. Os Estados-Membros 

devem, em cooperação com as respetivas 

autoridades nacionais de controlo, elaborar 

e aplicar as políticas necessárias para 

informar os seus cidadãos sobre o SIS em 

geral. 

Quando o presente regulamento for 

aplicável em conformidade com o 

artigo 75.º, a Comissão deve, em 

cooperação com as autoridade nacionais de 

controlo e com a Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados, realizar uma 

campanha de informação dirigida ao 

público sobre os objetivos do SIS, os dados 

conservados, as autoridades com acesso ao 

SIS e os direitos dos titulares de dados. A 

Comissão, em cooperação com as 

autoridades nacionais de controlo e com a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, deve repetir regularmente 

campanhas dessa natureza. Os Estados-
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Membros devem, em cooperação com as 

respetivas autoridades nacionais de 

controlo, elaborar e aplicar as políticas 

necessárias para informar os seus cidadãos 

sobre o SIS em geral. 

Or. en 

Justificação 

Dado que este regulamento implica alterações significativas do tipo de dados recolhidos e 

novas categorias de indicações, bem como novas categorias de pessoas com acesso a esses 

dados, logo que o regulamento for aplicável deve ser realizada uma campanha de 

informação, que, a partir de então, deve ser regularmente repetida. 

 

Alteração  262 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve, em cooperação com as 

autoridade nacionais de controlo e com a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, realizar campanhas de informação 

dirigidas ao público sobre os objetivos do 

SIS, os dados conservados, as autoridades 

com acesso ao SIS e os direitos dos 

titulares de dados. Os Estados-Membros 

devem, em cooperação com as respetivas 

autoridades nacionais de controlo, elaborar 

e aplicar as políticas necessárias para 

informar os seus cidadãos sobre o SIS em 

geral. 

A Comissão deve, em cooperação com as 

autoridades nacionais de controlo e com a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, realizar regularmente e pelo menos 

uma vez por ano campanhas de 

informação dirigidas aos cidadãos da 

União e aos nacionais de países terceiros 
sobre os objetivos do SIS, os dados 

conservados, as autoridades com acesso ao 

SIS e os direitos dos titulares de dados. Os 

Estados-Membros devem, em cooperação 

com as respetivas autoridades nacionais de 

controlo, elaborar e aplicar as políticas 

necessárias para informar os residentes no 

seu território sobre o SIS em geral. 

Or. fr 

 

Alteração  263 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 



 

AM\1134513PT.docx 89/189 PE609.653v01-00 

 PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do artigo 8.º, n.º 1, ou 

das disposições do presente regulamento 

que preveem a conservação de dados 

suplementares, o SIS deve incluir 

exclusivamente as categorias de dados 

transmitidos por cada Estado-Membro e 

necessários para os fins previstos no 

artigo 24.º. 

1. Sem prejuízo do artigo 8.º, n.º 1, ou 

das disposições do presente regulamento 

que preveem a conservação de dados 

suplementares, o SIS deve incluir 

exclusivamente as categorias de dados 

transmitidos por cada Estado-Membro e 

necessários para os fins previstos no 

artigo 24.º e no artigo 27.º. 

Or. fr 

 

Alteração  264 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) Características físicas particulares, 

objetivas e permanentes; 

(e) Características físicas particulares, 

objetivas e permanentes, não associadas a 

categorias especiais de dados pessoais 

definidas no artigo 9.º do Regulamento 

(UE) 2016/679, como a etnia, religião, 

deficiência, género ou orientação sexual; 

Or. en 

 

Alteração  265 

Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (h) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(h) Sexo; (h) Género; 

Or. en 
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Alteração  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea h) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(h) Sexo; (h) Género; 

Or. fr 

 

Alteração  267 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea j) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os 

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho 
relativa à luta contra o terrorismo; 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os títulos 

II e III da Diretiva (UE) 2017/541 relativa 

à luta contra o terrorismo; 

Or. fr 

 

Alteração  268 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (j) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os 

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os 

títulos II, III e IV da Diretiva 

(UE) 2017/541; 
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relativa à luta contra o terrorismo; 

Or. en 

Justificação 

Referência às disposições da nova diretiva relativa à luta contra o terrorismo sobre infrações 

terroristas e infrações relacionadas com um grupo terrorista (título II), infrações 

relacionadas com atividades terroristas (título III) e cumplicidade, instigação e tentativa de 

prática dessas infrações (título IV). 

 

Alteração  269 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (j) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os 

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI do Conselho 
relativa à luta contra o terrorismo; 

(j) Se a pessoa em causa está armada, 

é violenta ou fugiu, ou está implicada 

numa atividade a que se referem os 

artigos 3.º, 4.º, 12.º e 14.º da Diretiva 

(UE) 2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo; 

Or. en 

Justificação 

As infrações penais referidas na Decisão do Conselho relativa ao SIS II são substituídas 

pelas mesmas infrações penais, agora enunciadas na Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo. 

 

Alteração  270 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea o) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(o) Ligação(ões) a outras indicações 

inseridas no SIS nos termos do artigo 38.º; 

(o) Ligação(ões) a outras indicações 

inseridas no SIS nos termos do artigo 43.º; 



 

PE609.653v01-00 92/189 AM\1134513PT.docx 

PT 

Or. fr 

 

Alteração  271 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea q) – primeiro travessão 

 
Texto da Comissão Alteração 

– uma anterior condenação, nos 

termos do artigo 24.º, n.º 2, alínea a); 

– o facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um 

Estado-Membro constituir uma ameaça 

para a ordem pública ou para a 

segurança nacional, em conformidade 

com o artigo 24.º, n.º 2, alínea a); 

Or. fr 

 

Alteração  272 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea q) – segundo travessão 

 
Texto da Comissão Alteração 

– uma ameaça grave para a 

segurança, nos termos do artigo 24.º, n.º 2, 

alínea b); 

– o facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um 

Estado-Membro constituir uma ameaça 

para a ordem pública ou para a segurança 

nacional, em conformidade com o artigo 

24.º, n.º 2, alínea b); 

Or. fr 

 

Alteração  273 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea q) – travessão 2-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 – o facto de a presença do nacional de 

país terceiro condenado por um crime de 

terrorismo no território de um Estado-

Membro constituir uma ameaça para a 

ordem pública ou para a segurança 

nacional, em conformidade com o artigo 

24.º, n.º 2 (novo); 

Or. fr 

 

Alteração  274 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea q) – terceiro travessão 

 
Texto da Comissão Alteração 

– uma interdição de entrada, nos 

termos do artigo 24.º, n.º 3; ou 

– uma interdição de entrada emitida 

de acordo com procedimentos que 

respeitem a Diretiva 2008/115/CE, nos 

termos do artigo 24.º, n.º 3; 

Or. fr 

 

Alteração  275 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea w) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(w) Fotografias e imagens faciais; (w) Fotografias; 

Or. fr 

 

Alteração  276 

Marie-Christine Vergiat 
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Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea x) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(x) Dados dactilográficos; (x) Impressões digitais; 

Or. fr 

 

Alteração  277 

Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (y) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(y) Cópia a cores do documento de 

identidade; 

(y) Cópia do documento de identidade; 

Or. en 

 

Alteração  278 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 – alínea (y)-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (y-A) Os dados referidos nas alíneas a) a 

d), f) a i), s) a v) e y) que constem de 

qualquer outro documento de 

identificação na posse da pessoa. 

Or. en 

Justificação 

A emissão de diversos documentos de identificação deve ser abordada nas categorias de 

dados a introduzir no SIS. 

 

Alteração  279 
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Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de emitir uma indicação e 

quando o seu prazo de validade for 

prorrogado, os Estados-Membros devem 

determinar se o caso é adequado, 

pertinente e suficientemente importante 
para justificar a inserção no SIS. 

1. Antes de emitir uma indicação e 

quando o seu prazo de validade for 

prorrogado, os Estados-Membros devem 

determinar se existem condições para 

justificar a inserção no SIS. 

Or. en 

 

Alteração  280 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 

em relação aos nacionais de países 

terceiros cujas infrações sejam abrangidas 

pelos artigos 1.º a 4.º da Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho relativa à luta 

contra o terrorismo71. 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 

em relação aos nacionais de países 

terceiros sempre que a decisão a que se 

refere o artigo 24.º, n.º 1, diga respeito a 

um nacional de país terceiro condenado 

por uma das infrações mencionadas na 

Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo ou a uma pena de 

privação da liberdade de, pelo menos, 

cinco anos. 

_________________  

71 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa à luta contra o terrorismo (JO 

L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

 

Or. fr 
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Alteração  281 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 

em relação aos nacionais de países 

terceiros cujas infrações sejam abrangidas 

pelos artigos 1.º a 4.º da Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho relativa à luta 

contra o terrorismo71. 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 

em relação aos nacionais de países 

terceiros suspeitos de infrações abrangidas 

pelos artigos 3.º, 4.º, 12.º e 14.º da Diretiva 

(UE) 2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo71. 

_________________ _________________ 

71 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 

à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

71 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março 

de 2017, relativa à luta contra o terrorismo 

e que substitui a Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho e altera a 

Decisão 2005/671/JAI do Conselho. 

Or. en 

Justificação 

Importa clarificar que pode ser criada uma indicação quando um suspeito é procurado por 

ligação a uma alegada infração terrorista. As infrações penais enumeradas na Decisão do 

Conselho relativa ao SIS II (que remete para a anterior Decisão-Quadro do Conselho 

relativa à luta contra o terrorismo) são substituídas pelas mesmas infrações penais, agora 

enunciadas na Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta contra o terrorismo. A expressão «em 

todas as circunstâncias» é suprimida por ser redundante. 

 

Alteração  282 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 

2. Em aplicação do artigo 24.º, n.º 2, 

os Estados-Membros devem, em todas as 

circunstâncias, criar a referida indicação 
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em relação aos nacionais de países 

terceiros cujas infrações sejam abrangidas 

pelos artigos 1.º a 4.º da Decisão-Quadro 

2002/475/JAI do Conselho relativa à luta 

contra o terrorismo71. 

em relação aos nacionais de países 

terceiros cujas infrações sejam abrangidas 

pelos títulos II, III ou IV da Diretiva (UE) 

2017/541. 

_________________  

71 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 

Conselho, de 13 de junho de 2002, 

relativa à luta contra o terrorismo 

(JO L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

 

Or. en 

Justificação 

Referência às disposições da nova diretiva relativa à luta contra o terrorismo sobre infrações 

terroristas e infrações relacionadas com um grupo terrorista (título II), infrações 

relacionadas com atividades terroristas (título III) e cumplicidade, instigação e tentativa de 

prática dessas infrações (título IV). 

 

Alteração  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Regras aplicáveis à inserção de fotografias, 

imagens faciais e dados dactilográficos 

Regras aplicáveis à inserção de fotografias, 

imagens faciais e impressões digitais 

Or. fr 

 

Alteração  284 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Sempre que um Estado-Membro 

disponha de uma fotografia, uma imagem 

facial ou dados dactilográficos de uma 
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pessoa indicada no SIS por outro Estado-

Membro, deve, sem prejuízo do disposto 

no n.º 1, enviá-los o mais rapidamente 

possível para que o Estado-Membro autor 

da indicação a possa completar. 

Or. fr 

Justificação 

Disposição já prevista no Manual SIRENE, mas sob a forma de uma possibilidade, e não de 

uma obrigação. No entanto, segundo o relatório da Comissão de 1 de janeiro de 2016, o SIS 

contabilizava exatamente 793 878 indicações de pessoas, mas apenas 90 120 recolhas de 

impressões digitais e 133 044 fotografias. Importa, por isso, reforçar esta disposição a fim de 

obter indicações o mais completas possível. 

 

Alteração  285 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Qualquer inserção de fotografias, 

imagens faciais e dados dactilográficos de 

menores deve ser efetuada respeitando 

plenamente o interesse superior da 

criança, tal como estabelecido no 

artigo 24.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e no 

artigo 3.º da Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, de 

1989. 

Or. fr 

 

Alteração  286 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 -C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 2-C. Qualquer inserção de fotografias, 

imagens faciais e dados dactilográficos 

não pode exceder o necessário para 

cumprir o objetivo de interesse geral 

pretendido, e deve ser objeto de garantias 

adequadas. Qualquer inserção de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactilográficos deve ser autorizada pelo 

direito da União ou dos Estados-

Membros. 

 Qualquer inserção de fotografias, 

imagens faciais e dados dactilográficos no 

âmbito do SIS II, incluindo a conservação 

e a utilização para fins de identificação, 

deve ser efetuada em conformidade com 

as disposições aplicáveis em matéria de 

proteção de dados previstas pelos 

instrumentos jurídicos do SIS II, com o 

Regulamento (UE) 2016/679 e com o 

disposto na Diretiva (UE) 2016/680. 

 As disposições previstas por estes 

instrumentos jurídicos são aplicáveis à 

inserção de fotografias, imagens faciais e 

dados dactilográficos de nacionais de 

países terceiros e de cidadãos da União. 

 Em conformidade com o princípio da 

especificação da finalidade, a finalidade e 

o método utilizado para a inserção das 

fotografias, das imagens faciais e dos 

dados dactilográficos no âmbito do SIS II 

devem ser claramente definidos. Para tal, 

a Comissão fica habilitada a adotar um 

ato de execução em conformidade com o 

artigo 55.º, n.º 2. 

Or. fr 

 

Alteração  287 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 -D (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 2-D. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado que descreva 

pormenorizadamente as regras e os 

procedimentos, em conformidade com o 

artigo 54.º, alínea a) (nova), para a 

inserção no SIS de uma funcionalidade 

de Sistema Automático de Identificação 

Dactiloscópica (AFIS). 

Or. fr 

 

Alteração  288 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), g), k), m), n) e q). Sempre que a 

indicação tiver por base uma decisão 

adotada ao abrigo do artigo 24.º, n.º 2, os 

dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), g), k), m), n) e q), se esses dados 

estiverem disponíveis. Sempre que a 

indicação tiver por base uma decisão 

adotada ao abrigo do artigo 24.º, n.º 2, os 

dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

Or. en 

 

Alteração  289 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), g), k), m), n) e q). Sempre que a 

indicação tiver por base uma decisão 

adotada ao abrigo do artigo 24.º, n.º 2, os 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), b), g), h), i), k), m), n) e q). 

Sempre que a indicação tiver por base uma 

decisão adotada ao abrigo do artigo 24.º, 
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dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

n.º 2, os dados referidos no artigo 20.º, 

n.º 2, alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

Or. fr 

 

Alteração  290 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), g), k), m), n) e q). Sempre que a 

indicação tiver por base uma decisão 

adotada ao abrigo do artigo 24.º, n.º 2, os 

dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), b), g), h), i), k), m), n) e q). 

Sempre que a indicação tiver por base uma 

decisão adotada ao abrigo do artigo 24.º, 

n.º 2, os dados referidos no artigo 20.º, 

n.º 2, alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

Or. en 

 

Alteração  291 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), g), k), m), n) e q). Sempre que a 

indicação tiver por base uma decisão 

adotada ao abrigo do artigo 24.º, n.º 2, os 

dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

1. Não podem ser inseridas indicações 

sem os dados referidos no artigo 20.º, n.º 2, 

alíneas a), b), g), h), i), k), m), n) e q). 

Sempre que a indicação tiver por base uma 

decisão adotada ao abrigo do artigo 24.º, 

n.º 2, os dados referidos no artigo 20.º, 

n.º 2, alínea r), devem igualmente ser 

introduzidos. 

Or. en 
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Justificação 

Os elementos «nome» (b), «género» (h) e «nacionalidade» (i) do artigo 20.º devem ser 

obrigatórios na criação das indicações, de modo a evitar erros na identificação das pessoas, 

especialmente durante os controlos nas fronteiras externas. 

 

Alteração  292 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que estejam disponíveis, 

devem ser introduzidos todos os outros 

dados enumerados no artigo 20.º, n.º 2. 

2. Sempre que estejam disponíveis, e 

que se encontrem reunidas as condições 

para a introdução de dados, devem ser 

introduzidos os outros dados enumerados 

no artigo 20.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

Nem todos os dados pessoais são sistematicamente introduzidos no sistema. Nomeadamente, 

os perfis de ADN apenas podem ser introduzidos em situações muito específicas. 

 

Alteração  293 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que estejam disponíveis, 

devem ser introduzidos todos os outros 

dados enumerados no artigo 20.º, n.º 2. 

2. Sem prejuízo do artigo 22.º, 

sempre que estejam disponíveis, devem ser 

introduzidos todos os outros dados 

enumerados no artigo 20.º, n.º 2. 

Or. fr 

 

Alteração  294 



 

AM\1134513PT.docx 103/189 PE609.653v01-00 

 PT 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-A  

 Atualização de uma indicação 

 Sempre que um Estado-Membro autor de 

uma indicação disponha de dados 

complementares ou alterados pertinentes, 

tais como os enumerados no artigo 20.º, 

n.º 2, deve completar ou corrigir de 

imediato a indicação em causa. 

Or. fr 

 

Alteração  295 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-B  

 Compatibilidade entre indicações 

 1. Antes da inserção de uma nova 

indicação, o Estado-Membro deve 

verificar se a pessoa já é objeto de uma 

indicação no SIS. 

 2. Cada Estado-Membro só pode inserir 

no SIS II uma única indicação por 

pessoa. Vários Estados-Membros podem 

inserir uma indicação sobre a mesma 

pessoa se tais indicações forem 

compatíveis. 

 3. Se uma pessoa já tiver sido objeto de 

indicação no SIS, o Estado-Membro que 

pretende inserir uma nova indicação deve 

verificar, em conformidade com o quadro 

de compatibilidade das indicações 

relativas a pessoas previsto no Manual 
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SIRENE, se não existem 

incompatibilidades entre as indicações. 

Caso não existam incompatibilidades, o 

Estado-Membro insere a nova indicação. 

Se as indicações forem incompatíveis, os 

Gabinetes SIRENE em causa devem 

consultar-se mutuamente através de um 

intercâmbio de informações 

suplementares para chegar a um acordo 

em conformidade com a ordem de 

prioridade das indicações prevista no 

Manual SIRENE. Pode derrogar-se a 

ordem de prioridade das indicações após 

consulta entre os Gabinetes SIRENE, se 

estiverem em causa interesses nacionais 

essenciais. 

Or. fr 

Justificação 

Disposições previstas no Manual SIRENE atual e demasiado importantes para não 

constarem do regulamento. 

 

Alteração  296 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados relativos a nacionais de 

países terceiros indicados para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência devem ser introduzidos no 

SIS com base numa indicação nacional na 

sequência de decisão adotada pelas 

autoridades administrativas ou judiciais 

competentes, em conformidade com as 

normas processuais previstas pelo direito 

nacional, tendo em conta uma avaliação 

individual. Os recursos contra tais decisões 

devem ser interpostos em conformidade 

com o direito nacional. 

1. Os dados relativos a nacionais de 

países terceiros indicados para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência devem ser introduzidos no 

SIS com base numa indicação nacional na 

sequência de decisão em vigor adotada 

pelas autoridades administrativas ou 

judiciais competentes, em conformidade 

com as normas processuais previstas pelo 

direito nacional, tendo em conta uma 

avaliação individual. Os recursos contra 

tais decisões devem ser interpostos em 

conformidade com o direito nacional. 

Esses recursos devem incluir o direito a 
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uma ação perante um tribunal. 

Or. en 

 

Alteração  297 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados relativos a nacionais de 

países terceiros indicados para efeitos de 

não admissão e de interdição de 

permanência devem ser introduzidos no 

SIS com base numa indicação nacional na 

sequência de decisão adotada pelas 

autoridades administrativas ou judiciais 

competentes, em conformidade com as 

normas processuais previstas pelo direito 

nacional, tendo em conta uma avaliação 

individual. Os recursos contra tais 

decisões devem ser interpostos em 

conformidade com o direito nacional. 

1. Os dados de nacionais de países 

terceiros suscetíveis de ser indicados para 

efeitos de não admissão e de interdição de 

permanência podem ser introduzidos no 

SIS com base numa indicação nacional na 

sequência de decisão adotada pelas 

autoridades administrativas ou judiciais 

competentes, em conformidade com as 

normas processuais previstas pelo direito 

nacional, tendo em conta uma avaliação 

individual. Os nacionais de países 

terceiros em causa devem ter o direito de 

interpor recurso contra tais decisões em 

conformidade com o direito nacional. 

Or. en 

Justificação 

A redação da Comissão não é clara. A possibilidade de introduzir no SIS uma decisão de não 

admissão e de interdição de permanência deve ser prevista no n.º 1. Os n.ºs 2 e 3 deve 

estabelecer as circunstâncias em que os Estados-Membros têm a obrigação de inserir essa 

indicação. Acresce que a última oração do n.º 1 deve indicar claramente o direito dos 

nacionais de países terceiros a recorrerem da decisão em conformidade com o direito 

nacional do Estado-Membro que tomou a decisão. 

 

Alteração  298 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Deve ser introduzida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 se 

basear no facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um Estado-

Membro constituir uma ameaça para a 

ordem pública ou para a segurança 

nacional. Esta situação verifica-se, em 

especial, no caso de: 

2. Deve ser introduzida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 se 

basear no facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um Estado-

Membro constituir uma ameaça para a 

ordem pública ou para a segurança 

nacional. Esta situação pode verificar-se, 

em especial, no caso de: 

Or. en 

 

Alteração  299 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Deve ser introduzida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 se 

basear no facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um Estado-

Membro constituir uma ameaça para a 

ordem pública ou para a segurança 

nacional. Esta situação verifica-se, em 

especial, no caso de: 

2. Deve ser introduzida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 se 

basear no facto de a presença do nacional 

de país terceiro no território de um Estado-

Membro constituir uma ameaça para a 

ordem pública ou para a segurança 

nacional. Esta situação verifica‑ se no caso 

de: 

Or. en 

 

Alteração  300 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

passível de pena privativa de liberdade de 

um ano, no mínimo; 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

grave ou crime de terrorismo; 
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Or. en 

Justificação 

As expressões «crime grave» e «crime de terrorismo» constituem a base de indicações (com 

base na cooperação policial e judicial). Estas expressões são definidas no regulamento, pelo 

que são estas que devem ser utilizadas aqui, em vez de se introduzir um diferente nível de 

crime passível de justificar uma indicação. 

 

Alteração  301 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por 

crime passível de pena privativa de 

liberdade de um ano, no mínimo; 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado por crime passível de pena 

privativa de liberdade; 

Or. en 

 

Alteração  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

passível de pena privativa de liberdade de 

um ano, no mínimo; 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

passível de pena privativa de liberdade de 

cinco anos, no mínimo; 

Or. fr 

 

Alteração  303 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

passível de pena privativa de liberdade de 

um ano, no mínimo; 

(a) O nacional de país terceiro ter sido 

condenado num Estado-Membro por crime 

passível de pena privativa de liberdade de 

três anos, no mínimo; 

Or. en 

 

Alteração  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Existirem motivos fundados para 

considerar que o nacional de país terceiro 

praticou um crime grave ou a respeito do 

qual existem indícios manifestos de que 

tenciona praticar tal crime no território de 

um Estado-Membro. 

(b) Existirem provas de que o nacional 

de país terceiro praticou um crime grave no 

território de um Estado-Membro. 

Or. fr 

 

Alteração  305 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Existirem motivos fundados para 

considerar que o nacional de país terceiro 

praticou um crime grave ou a respeito do 

qual existem indícios manifestos de que 

tenciona praticar tal crime no território de 

um Estado-Membro. 

(b) Existirem claros indícios que 

levem a presumir que o nacional de país 

terceiro praticou um crime grave ou a 

respeito do qual existem indícios 

manifestos de que tenciona praticar tal 

crime no território de um Estado-Membro. 

Or. en 
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Justificação 

É importante que a introdução de indicações se baseie em indícios contra o nacional de país 

terceiro em causa e não em meras suspeitas. 

 

Alteração  306 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Existirem motivos fundados para 

considerar que o nacional de país terceiro 

praticou um crime grave ou a respeito do 

qual existem indícios manifestos de que 

tenciona praticar tal crime no território de 

um Estado-Membro. 

(b) Existirem motivos fundados para 

considerar que o nacional de país terceiro 

praticou um crime grave ou a respeito do 

qual existem indícios manifestos de que 

tenciona praticar um crime no território de 

um Estado-Membro. 

Or. en 

 

Alteração  307 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em qualquer circunstância, é 

inserida uma indicação sempre que a 

decisão a que se refere o n.º 1 diga 

respeito a um nacional de país terceiro 

condenado num Estado-Membro por uma 

das infrações mencionadas na Diretiva 

(UE) 2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo. 

Or. fr 

 

Alteração  308 

Jussi Halla-aho 
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Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Um nacional de país terceiro que, 

muito provavelmente, tentará abusar do 

sistema de asilo do Estado-Membro, em 

conformidade com o artigo 36.º, n.º 1 

ou 2, do Regulamento (UE) n.º XXX/XXX 

(Regulamento relativo aos procedimentos 

de asilo). 

Or. en 

 

Alteração  309 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Em qualquer circunstância, é 

inserida uma indicação sempre que a 

decisão a que se refere o n.º 1 diga 

respeito a um nacional de país terceiro 

condenado num Estado-Membro a uma 

pena de privação de liberdade de, pelo 

menos, cinco anos. 

Or. fr 

 

Alteração  310 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Deve ser inserida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 

constituir uma interdição de entrada 

3. Deve ser inserida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 

constituir uma interdição de entrada 
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emitida em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE. O Estado-Membro autor da 

indicação deve assegurar que esta última se 

torna efetiva no SIS no momento do 

regresso do nacional de país terceiro em 

causa. A confirmação do regresso deve ser 

comunicada ao Estado-Membro autor da 

indicação, em conformidade com o 

artigo 6.º do Regulamento (UE) 2018/xxx 

[Regulamento sobre o regresso]. 

emitida em conformidade com 

procedimentos que respeitem a Diretiva 

2008/115/CE. O Estado-Membro autor da 

indicação deve assegurar que esta última se 

torna efetiva no SIS no momento em que é 

tomada uma decisão de regresso, na 

aceção do artigo 3.º, n.º 4, da Diretiva 

2008/115/CE, relativamente à qual todas 

as vias de recurso foram esgotadas ou 

declaradas inadmissíveis, a respeito do 

nacional de país terceiro em causa. A 

confirmação do regresso deve ser 

comunicada ao Estado-Membro autor da 

indicação, em conformidade com o 

artigo 6.º do Regulamento (UE) 2018/xxx e 

apagada de imediato do SIS II pelo 

Estado-Membro autor da indicação, em 

conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, do 

mesmo regulamento [Regulamento sobre o 

regresso]. 

Or. fr 

 

Alteração  311 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Deve ser inserida uma indicação 

quando a decisão a que se refere o n.º 1 

constituir uma interdição de entrada 

emitida em conformidade com 

procedimentos que respeitem a 

Diretiva 2008/115/CE O Estado-Membro 

autor da indicação deve assegurar que esta 

última se torna efetiva no SIS no momento 

do regresso do nacional de país terceiro em 

causa. A confirmação do regresso deve ser 

comunicada ao Estado-Membro autor da 

indicação, em conformidade com o 

artigo 6.º do Regulamento (UE) 2018/xxx 

[Regulamento sobre o regresso]. 

3. Deve igualmente ser inserida uma 

indicação quando a decisão a que se refere 

o n.º 1 constituir uma interdição de entrada 

emitida em conformidade com a 

Diretiva 2008/115/CE. O Estado-Membro 

autor da indicação deve assegurar que esta 

última se torna efetiva no SIS no momento 

do regresso do nacional de país terceiro em 

causa. A confirmação do regresso deve ser 

comunicada ao Estado-Membro autor da 

indicação, em conformidade com o 

artigo 6.º do Regulamento (UE) 2018/xxx 

[Regulamento sobre o regresso]. 
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Or. en 

Justificação 

Clarificação da linguagem jurídica utilizada. 

 

Alteração  312 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 25.º-A  

 Condições para a emissão de indicações 

para efeitos de não admissão ou de 

interdição de permanência relativas a 

pessoas envolvidas numa das atividades a 

que se referem os títulos II e III da 

Diretiva (UE) 2017/541 relativa à luta 

contra o terrorismo 

 1. Sempre que um Estado-Membro insere 

uma indicação para efeitos de não 

admissão ou de interdição de 

permanência relativa a uma pessoa 

envolvida numa das atividades a que se 

refere a Diretiva (UE) 2017/541, esse 

Estado-Membro deve partilhar, 

paralelamente, essa informação com o 

Centro Europeu de Luta contra o 

Terrorismo da Europol. 

 2. Em caso de acerto relativo a uma 

indicação para efeitos de não admissão ou 

de interdição de permanência relativa a 

uma pessoa envolvida numa das 

atividades a que se refere o número 

anterior, o Estado-Membro de execução 

deve informar imediatamente o Estado-

Membro de origem da indicação e o 

Centro Europeu de Luta contra o 

Terrorismo da Europol. 

 3. Para tal, a Comissão fica habilitada a 

adotar um ato de execução em 

conformidade com o artigo 55.º, n.º 2, a 
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fim de especificar as modalidades de 

comunicação. 

Or. fr 

Justificação 

Os acertos relativos a uma pessoa indicada no SIS apenas são, atualmente, do conhecimento 

do Estado autor da indicação e do Estado-Membro que realiza a consulta. Em conformidade 

com o considerando 34, os Estados-Membros devem partilhar com a Europol informações 

sobre atividades ligadas ao terrorismo em paralelo com a inserção de uma indicação no SIS, 

bem como acertos e informações conexas. 

 

Alteração  313 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que um Estado-Membro 

ponderar conceder uma autorização de 

residência ou outra autorização que confira 

o direito de permanência a um nacional de 

país terceiro objeto de indicação para 

efeitos de regresso inserida por outro 

Estado-Membro, deve consultar 

primeiramente, através do intercâmbio de 

informações suplementares, o Estado-

Membro autor da indicação, devendo ter 

em conta os interesses deste Estado-

Membro. O Estado-Membro autor da 

indicação deve comunicar a sua resposta 

definitiva no prazo de sete dias. Se o 

Estado-Membro que está a ponderar vir a 

conceder uma autorização de residência ou 

outra autorização que confira o direito de 

permanência tomar a decisão de a 

conceder, a indicação sobre o regresso é 

suprimida. 

1. Sempre que um Estado-Membro 

ponderar conceder uma autorização de 

residência ou outra autorização que confira 

o direito de permanência a um nacional de 

país terceiro objeto de indicação para 

efeitos de regresso inserida por outro 

Estado-Membro, deve consultar 

primeiramente, através do intercâmbio de 

informações suplementares, o Estado-

Membro autor da indicação. O Estado-

Membro autor da indicação deve 

comunicar a sua resposta definitiva no 

prazo de sete dias. Se o Estado-Membro 

que está a ponderar vir a conceder uma 

autorização de residência ou outra 

autorização que confira o direito de 

permanência tomar a decisão de a 

conceder, a indicação sobre o regresso é 

suprimida. 

Or. fr 
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Alteração  314 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que um Estado-Membro 

ponderar conceder uma autorização de 

residência ou outra autorização que confira 

o direito de permanência a um nacional de 

país terceiro objeto de indicação para 

efeitos de regresso inserida por outro 

Estado-Membro, deve consultar 

primeiramente, através do intercâmbio de 

informações suplementares, o Estado-

Membro autor da indicação, devendo ter 

em conta os interesses deste Estado-

Membro. O Estado-Membro autor da 

indicação deve comunicar a sua resposta 

definitiva no prazo de sete dias. Se o 

Estado-Membro que está a ponderar vir a 

conceder uma autorização de residência ou 

outra autorização que confira o direito de 

permanência tomar a decisão de a 

conceder, a indicação sobre o regresso é 

suprimida. 

1. Sempre que um Estado-Membro 

ponderar conceder uma autorização de 

residência ou outra autorização que confira 

o direito de permanência a um nacional de 

país terceiro objeto de indicação para 

efeitos de regresso inserida por outro 

Estado-Membro, deve consultar 

primeiramente, através do intercâmbio de 

informações suplementares, o Estado-

Membro autor da indicação, devendo ter 

em conta os interesses deste Estado-

Membro. O Estado-Membro autor da 

indicação deve comunicar a sua resposta 

definitiva, preferivelmente, no prazo de 

sete dias. Se o Estado-Membro que está a 

ponderar vir a conceder uma autorização 

de residência ou outra autorização que 

confira o direito de permanência tomar a 

decisão de a conceder, a indicação sobre o 

regresso é suprimida. 

Or. en 

 

Alteração  315 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 27.º-A  

 Medidas a adotar em relação a uma 

indicação 

 1. Em caso de acerto relativo a um 

nacional de país terceiro indicado em 

conformidade com os artigos 24.º e 27.º, a 
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autoridade competente deve, sem prejuízo 

do artigo 25.º, n.º 2, e do respeito pelos 

princípios e pelas disposições da 

Convenção de Genebra, de 1951, em 

particular do respeito pelo princípio da 

não repulsão: 

 (a) Recusar-se a entregar-lhe um visto ou 

uma autorização de viagem; ou 

 (b) Recusar-lhe a entrada no território. 

 Caso o acerto seja desencadeado no 

interior do território, o nacional de país 

terceiro em causa deve ser detido, 

questionado e entregue às autoridades 

competentes, para que estas tomem as 

decisões necessárias. 

 2. Os dados suplementares relativos à 

execução de ações e ao intercâmbio de 

informações suplementares estão 

descritos no Manual SIRENE. 

Or. fr 

 

Alteração  316 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Regras aplicáveis à verificação ou consulta 

com recurso a fotografias, imagens faciais 

e dados dactilográficos 

Regras aplicáveis à verificação ou consulta 

com recurso a fotografias e impressões 

digitais 

Or. fr 

 

Alteração  317 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. As fotografias, impressões digitais 

e dados dactilográficos devem ser extraídos 

do SIS para fins de verificação da 

identidade de pessoas localizadas em 

resultado de consultas alfanuméricas 

efetuadas no SIS. 

1. Se constarem de uma indicação no 

SIS, as fotografias, impressões digitais ou 

dados dactilográficos devem ser extraídos 

do SIS para fins de verificação da 

identidade de pessoas localizadas em 

resultado de consultas alfanuméricas 

efetuadas no SIS. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez mais, é importante que fique claro que estes dados podem nem sempre estar 

disponíveis numa indicação no SIS. Qualquer categoria de dados pertinentes pode ser 

utilizada para verificar a identidade da pessoa em causa. 

 

Alteração  318 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As fotografias, impressões digitais 

e dados dactilográficos devem ser extraídos 

do SIS para fins de verificação da 

identidade de pessoas localizadas em 

resultado de consultas alfanuméricas 

efetuadas no SIS. 

1. As fotografias, imagens faciais e 

dados dactilográficos devem ser extraídos 

do SIS para fins de confirmação da 

identidade de pessoas localizadas em 

resultado de consultas alfanuméricas 

efetuadas no SIS. 

Or. fr 

 

Alteração  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As fotografias, impressões digitais 

e dados dactilográficos devem ser 

1. As fotografias e as impressões 

digitais devem ser extraídas do SIS para 
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extraídos do SIS para fins de verificação 

da identidade de pessoas localizadas em 

resultado de consultas alfanuméricas 

efetuadas no SIS. 

fins de verificação da identidade de 

pessoas localizadas em resultado de 

consultas alfanuméricas efetuadas no SIS. 

Or. fr 

 

Alteração  320 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Antes da introdução de uma nova 

indicação, pode ser efetuada uma 

consulta com o auxílio das impressões 

digitais a fim de verificar se a pessoa já é 

objeto de uma indicação no SIS sob uma 

outra identidade ou uma outra indicação. 

Or. fr 

 

Alteração  321 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os dados dactilográficos podem 

ser igualmente utilizados para identificar 

pessoas. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS devem ser utilizados 

para fins de identificação se a identidade da 

pessoa não puder ser determinada por 

outros meios. 

2. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS podem igualmente ser 

utilizados para fins de identificação se a 

identidade da pessoa não puder ser 

determinada por outros meios. 

Or. en 
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Alteração  322 

Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os dados dactilográficos podem ser 

igualmente utilizados para identificar 

pessoas. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS devem ser utilizados 

para fins de identificação se a identidade da 

pessoa não puder ser determinada por 

outros meios. 

2. Os dados dactilográficos, se 

disponíveis, podem ser igualmente 

utilizados para identificar pessoas. Os 

dados dactilográficos armazenados no SIS 

devem ser utilizados para fins de 

identificação se a identidade da pessoa não 

puder ser determinada por outros meios. 

Or. en 

 

Alteração  323 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os dados dactilográficos podem 

ser igualmente utilizados para identificar 

pessoas. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS devem ser utilizados 

para fins de identificação se a identidade da 

pessoa não puder ser determinada por 

outros meios. 

2. As impressões digitais podem ser 

igualmente utilizadas para identificar 

pessoas. As impressões digitais 

armazenadas no SIS devem ser utilizadas 

para fins de identificação se a identidade da 

pessoa não puder ser determinada por 

outros meios. 

Or. fr 

 

Alteração  324 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 
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3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a 

indicações emitidas ao abrigo do 

artigo 24.º também podem ser consultados 

utilizando conjuntos completos ou 

incompletos de impressões digitais ou 

impressões palmares detetados em locais 

de crimes sob investigação e quando seja 

possível apurar com elevado grau de 

probabilidade que pertencem ao autor do 

crime, sempre que as autoridades 

competentes não possam determinar a 

identidade da pessoa através de qualquer 

outra base de dados nacional, europeia ou 

internacional. 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  325 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º também 

podem ser consultados utilizando 

conjuntos completos ou incompletos de 

impressões digitais ou impressões palmares 

detetados em locais de crimes sob 

investigação e quando seja possível apurar 

com elevado grau de probabilidade que 

pertencem ao autor do crime, sempre que 

as autoridades competentes não possam 

determinar a identidade da pessoa através 

de qualquer outra base de dados nacional, 

europeia ou internacional. 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º também 

podem ser consultados utilizando 

conjuntos completos ou incompletos de 

impressões digitais ou impressões palmares 

detetados em locais de crimes graves ou 

crimes terroristas sob investigação e 

quando seja possível apurar com elevado 

grau de probabilidade que pertencem ao 

autor do crime grave ou crime terrorista, 

sempre que as autoridades competentes não 

possam determinar a identidade da pessoa 

através de qualquer outra base de dados 

nacional, europeia ou internacional. 

Or. en 
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Alteração  326 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º também 

podem ser consultados utilizando 

conjuntos completos ou incompletos de 

impressões digitais ou impressões palmares 

detetados em locais de crimes sob 

investigação e quando seja possível apurar 

com elevado grau de probabilidade que 

pertencem ao autor do crime, sempre que 

as autoridades competentes não possam 

determinar a identidade da pessoa através 

de qualquer outra base de dados nacional, 

europeia ou internacional. 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º também 

podem ser consultados utilizando 

conjuntos completos ou incompletos de 

impressões digitais ou impressões palmares 

detetados em locais de crimes graves ou 

crimes terroristas sob investigação e 

quando seja possível apurar com elevado 

grau de probabilidade que pertencem ao 

autor do crime, sempre que as autoridades 

competentes não possam determinar a 

identidade da pessoa através de qualquer 

outra base de dados nacional, europeia ou 

internacional. 

Or. en 

Justificação 

Alteração proposta por razões de segurança jurídica e de coerência com outras alterações. 

 

Alteração  327 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º também 

podem ser consultados utilizando 

conjuntos completos ou incompletos de 

impressões digitais ou impressões palmares 

detetados em locais de crimes sob 

investigação e quando seja possível apurar 

com elevado grau de probabilidade que 

3. Os dados dactilográficos 

armazenados no SIS relativos a indicações 

emitidas ao abrigo do artigo 24.º e do 

artigo 27.º também podem ser consultados 

utilizando conjuntos completos ou 

incompletos de impressões digitais ou 

impressões palmares detetados em locais 

de crimes sob investigação e quando seja 

possível apurar com elevado grau de 
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pertencem ao autor do crime, sempre que 

as autoridades competentes não possam 

determinar a identidade da pessoa através 

de qualquer outra base de dados nacional, 

europeia ou internacional. 

probabilidade que pertencem ao autor do 

crime, sempre que as autoridades 

competentes não possam determinar a 

identidade da pessoa através de qualquer 

outra base de dados nacional, europeia ou 

internacional. 

Or. fr 

 

Alteração  328 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para 

identificar pessoas. A identificação 

baseada em fotografias ou imagens 

faciais deve ser utilizada unicamente no 

contexto dos pontos de passagem regular 

das fronteiras onde forem utilizados 

sistemas de self-service e sistemas 

automatizados de controlo das fronteiras. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de identificar pessoas nos pontos de passagem regular das fronteiras já foi 

estabelecida no Código das Fronteiras Schengen e a utilização de imagens faciais para essa 

identificação já foi estabelecida no Sistema de Entrada/Saída. Por conseguinte, este número é 

desnecessário. 

 

Alteração  329 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para 

identificar pessoas. A identificação 

baseada em fotografias ou imagens 

faciais deve ser utilizada unicamente no 

contexto dos pontos de passagem regular 

das fronteiras onde forem utilizados 

sistemas de self-service e sistemas 

automatizados de controlo das fronteiras. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  330 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para identificar 

pessoas. A identificação baseada em 

fotografias ou imagens faciais deve ser 

utilizada unicamente no contexto dos 

pontos de passagem regular das fronteiras 

onde forem utilizados sistemas de self-

service e sistemas automatizados de 

controlo das fronteiras. 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para identificar 

pessoas respeitando os objetivos e as 

condições previstos no n.º 3. A 

identificação baseada em fotografias ou 

imagens faciais deve ser utilizada 

unicamente no contexto dos pontos de 

passagem regular das fronteiras onde forem 

utilizados sistemas de self-service e 

sistemas automatizados de controlo das 

fronteiras e respeitando os objetivos e as 

condições previstos no n.º 3. Antes de esta 

funcionalidade ser introduzida no SIS, a 

Comissão deve apresentar um relatório 

sobre a disponibilidade e o grau de 

maturidade da tecnologia necessária. O 

Parlamento Europeu deve ser consultado 



 

AM\1134513PT.docx 123/189 PE609.653v01-00 

 PT 

aquando da elaboração desse relatório. 

Or. fr 

 

Alteração  331 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para identificar 

pessoas. A identificação baseada em 

fotografias ou imagens faciais deve ser 

utilizada unicamente no contexto dos 

pontos de passagem regular das fronteiras 

onde forem utilizados sistemas de self-

service e sistemas automatizados de 

controlo das fronteiras. 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para identificar 

pessoas. 

Or. en 

Justificação 

Sempre que tecnicamente possível, deve ser permitida, em qualquer local, a identificação 

baseada em fotografias ou imagens faciais. 

 

Alteração  332 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias e imagens 

faciais podem ser utilizadas para 

4. Logo que seja tecnicamente 

possível, e assegurando simultaneamente 

um elevado grau de fiabilidade da 

identificação, as fotografias podem ser 

utilizadas para identificar pessoas. A 
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identificar pessoas. A identificação baseada 

em fotografias ou imagens faciais deve ser 

utilizada unicamente no contexto dos 

pontos de passagem regular das fronteiras 

onde forem utilizados sistemas de self-

service e sistemas automatizados de 

controlo das fronteiras. 

identificação baseada em fotografias deve 

ser utilizada unicamente no contexto dos 

pontos de passagem regular das fronteiras 

onde forem utilizados sistemas de self-

service e sistemas automatizados de 

controlo das fronteiras. 

Or. fr 

 

Alteração  333 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Qualquer tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactilográficos não pode exceder o 

necessário para cumprir o objetivo de 

interesse geral pretendido, e deve ser 

objeto de garantias adequadas. Qualquer 

utilização de fotografias, imagens faciais 

e dados dactilográficos deve ser 

autorizada pelo direito da União ou dos 

Estados-Membros. 

 Qualquer tratamento de fotografias, 

imagens faciais e dados dactilográficos no 

âmbito do SIS II, incluindo a conservação 

e a utilização para fins de identificação, 

deve ser efetuado em conformidade com 

as disposições aplicáveis em matéria de 

proteção de dados previstas pelos 

instrumentos jurídicos do SIS II, e com o 

Regulamento (UE) 2016/679 e o disposto 

na Diretiva (UE) 2016/680. As disposições 

previstas por estes instrumentos jurídicos 

são aplicáveis ao tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactilográficos de nacionais de países 

terceiros e de cidadãos da União. 

 Em conformidade com o princípio da 

especificação da finalidade, a finalidade e 
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o método de utilização das fotografias, das 

imagens faciais e dos dados 

dactilográficos no âmbito do SIS II devem 

ser claramente definidos. Para tal, a 

Comissão fica habilitada a adotar um ato 

de execução em conformidade com o 

artigo 55.º, n.º 2. 

Or. fr 

 

Alteração  334 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-B. Qualquer tratamento de 

fotografias, imagens faciais e dados 

dactilográficos de menores deve ser 

efetuada respeitando plenamente o 

interesse superior da criança, tal como 

estabelecido no artigo 24.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia e no artigo 3.º da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, de 1989. 

Or. fr 

 

Alteração  335 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 -C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-C. A Comissão fica habilitada a 

adotar um ato delegado em conformidade 

com o artigo 54.º, alínea a) (nova), para a 

inserção no SIS de uma funcionalidade 

de Sistema Automático de Identificação 
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Dactiloscópica (AFIS). 

Or. fr 

 

Alteração  336 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) Análise das condições e tomada de 

decisões relativas à entrada e permanência 

de nacionais de países terceiros no 

território dos Estados-Membros, incluindo 

sobre autorizações de residência e vistos de 

longa duração, bem como sobre o regresso 

de nacionais de países terceiros; 

(d) Análise das condições e tomada de 

decisões relativas à entrada e permanência 

de nacionais de países terceiros no 

território dos Estados-Membros, incluindo 

sobre autorizações de residência e vistos de 

longa duração, bem como sobre o regresso 

de nacionais de países terceiros, desde que 

essas autoridades não constituam «órgãos 

de decisão», tal como definidos no 

artigo 2.º, alínea f), da Diretiva 

2013/32/UE1-A, e, se pertinente, 

aconselhamento em conformidade com o 

Regulamento (UE) 377/20041-B; 

 _________________ 

 1-A Diretiva 2013/32/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, relativa a procedimentos comuns de 

concessão e retirada do estatuto de 

proteção internacional. 

 1-B Regulamento (CE) n.º 377/2004 do 

Conselho, de 19 de fevereiro de 2004, 

relativo à criação de uma rede de agentes 

de ligação da imigração. 

Or. en 

Justificação 

A redação proposta está em conformidade com a definição de «autoridades responsáveis pela 

imigração» do Regulamento que estabelece o Sistema de Entrada/Saída recentemente 

adotado. O acesso das autoridades responsáveis pelo asilo constituiria uma violação do 

princípio da limitação das finalidades e extravasaria a base jurídica. 
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Alteração  337 

Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O direito de acesso aos dados 

introduzidos no SIS e o direito de consulta 

desses dados podem ser exercidos pelas 

autoridades competentes para a emissão 

de documentos de identidade, como 

passaportes, cartões de identidade e 

autorizações de residência, no exercício 

das suas funções e no respeito das regras 

de inserção e verificação da 

compatibilidade das indicações. O acesso 

das referidas autoridades rege-se pelo 

direito nacional de cada Estado-Membro. 

Or. en 

 

Alteração  338 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a consulta efetuada 

pela Europol revele a existência de 

indicações no SIS, a Europol deve informar 

o Estado-Membro autor da indicação 

através dos canais definidos pelo 

Regulamento (UE) 2016/794. 

2. Sempre que a consulta efetuada 

pela Europol revele a existência de 

indicações no SIS, a Europol deve informar 

o Estado-Membro autor da indicação 

através do intercâmbio de informações 

suplementares, por intermédio da 

infraestrutura de comunicação e em 

conformidade com as disposições 

previstas no Manual SIRENE. Até estar 

em condições de utilizar as 

funcionalidades previstas para o 

intercâmbio de informações 

suplementares, a Europol deve informar o 
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Estado-Membro autor da indicação 

através dos canais definidos pelo 

Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. fr 

 

Alteração  339 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que a consulta efetuada 

pela Europol revele a existência de 

indicações no SIS, a Europol deve informar 

o Estado-Membro autor da indicação 

através dos canais definidos pelo 

Regulamento (UE) 2016/794. 

2. Sempre que a consulta efetuada 

pela Europol revele a existência de 

indicações no SIS, a Europol deve informar 

imediatamente o Estado-Membro autor da 

indicação através dos canais definidos pelo 

Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Alteração  340 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A utilização das informações 

obtidas através da consulta no SIS está 

sujeita ao consentimento do Estado-

Membro em causa. Se este último autorizar 

a utilização de tais informações, o seu 

tratamento deve reger-se pelo disposto no 

Regulamento (UE) 2016/794. A Europol só 

pode comunicar essas informações a países 

e organismos terceiros com o 

consentimento do Estado-Membro em 

causa. 

3. A utilização das informações 

obtidas através da consulta no SIS está 

sujeita ao consentimento do Estado-

Membro em causa. Se este último autorizar 

a utilização de tais informações, o seu 

tratamento deve reger-se pelo disposto no 

Regulamento (UE) 2016/794. A Europol só 

pode comunicar essas informações a países 

e organismos terceiros com o 

consentimento do Estado-Membro em 

causa e no respeito da legislação da União 

em matéria de proteção de dados. 
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Or. en 

 

Alteração  341 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A utilização das informações 

obtidas através da consulta no SIS está 

sujeita ao consentimento do Estado-

Membro em causa. Se este último 

autorizar a utilização de tais informações, o 

seu tratamento deve reger-se pelo disposto 

no Regulamento (UE) 2016/794. A 

Europol só pode comunicar essas 

informações a países e organismos 

terceiros com o consentimento do Estado-

Membro em causa. 

3. A utilização das informações 

obtidas através da consulta no SIS está 

sujeita ao consentimento do Estado-

Membro autor da indicação. Se este 

último autorizar a utilização de tais 

informações, o seu tratamento deve reger-

se pelo disposto no Regulamento 

(UE) 2016/794. A Europol só pode 

comunicar essas informações a países e 

organismos terceiros com o consentimento 

do Estado-Membro autor da indicação. 

Or. fr 

 

Alteração  342 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Europol pode solicitar 

informações adicionais ao Estado-Membro 

em causa, em conformidade com o 

disposto no Regulamento (UE) 2016/794. 

4. A Europol pode solicitar 

informações adicionais ao Estado-Membro 

autor da indicação, em conformidade com 

o disposto no Regulamento (UE) 2016/794. 

Or. fr 

 

Alteração  343 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 30 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. As cópias referidas no n.º 6, que 

deem origem a bases de dados fora de 

linha, podem ser conservadas por um 

período máximo de 48 horas. Este período 

pode ser prorrogado em situações de 

emergência, enquanto estas se 

mantiverem. A Europol deve comunicar as 

eventuais prorrogações à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

7. As cópias referidas no n.º 6, que 

deem origem a bases de dados fora de 

linha, podem ser conservadas por um 

período máximo de 48 horas. Caso crie 

uma base de dados fora de linha, a 

Europol deve comunicar a sua existência 

à Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados. 

Or. en 

Justificação 

O texto da Comissão confere à Europol o direito injustificado de manter uma base de dados 

fora de linha de dados do SIS enquanto alegar a existência de uma situação de emergência. 

Contudo, dado que tem acesso ao SS, não há qualquer necessidade de a Europol conservar 

os dados numa base de dados fora de linha além do período inicial de 48 horas e criar um 

risco desnecessário. Nestas circunstâncias, a Europol deve ser obrigada a informar a AEPD 

sempre que criar uma base de dados fora de linha. 

 

Alteração  344 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

9. Para efeitos de verificar a 

legalidade do tratamento de dados, o 

autocontrolo e a adequada integridade e 

segurança dos dados, a Europol deve 

conservar registos de cada acesso e 

consulta no SIS. Esses registos e 

documentação não devem ser considerados 

descargas ou cópias ilegais de qualquer 

parte do SIS. 

9. Para efeitos de verificar a 

legalidade do tratamento de dados, o 

autocontrolo e a adequada integridade e 

segurança dos dados, a Europol deve 

conservar registos de cada acesso e 

consulta no SIS. Esses registos e 

documentação não devem ser considerados 

descargas ou cópias ilegais de qualquer 

parte do SIS. O conteúdo, o prazo de 

conservação e as modalidades e formatos 

destes registos devem ser definidos em 

conformidade com o artigo 12.º. 
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Or. fr 

 

Alteração  345 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  346 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Em conformidade com o 

artigo 40.º, n.º 8, do Regulamento (UE) 

2016/1624, os membros das equipas da 

Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 

ou das equipas envolvidas em operações 

de regresso, bem como das equipas de 

apoio à gestão da migração devem, no 

âmbito do seu mandato, ter o direito de 

aceder e consultar os dados introduzidos no 

SIS. 

1. Em conformidade com o 

artigo 40.º, n.º 8, do Regulamento (UE) 

2016/16241-A, os membros das equipas da 

Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira e 

das equipas de apoio à gestão da migração 

devem, no âmbito do seu mandato, ter o 

direito de aceder e consultar os dados 

introduzidos no SIS. 

 _________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira, que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 
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Conselho. 

Or. en 

Justificação 

O texto suprimido é redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento 

(UE) 2016/1624 relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das 

equipas da guarda costeira e de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as 

funções e exercer todos os poderes necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos 

objetivos (...) da Diretiva 2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, 

as equipas da guarda costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os 

regressos. Não é necessário permitir acesso a outras equipas. 

 

Alteração  347 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os membros das equipas da Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira ou das 

equipas envolvidas em operações de 

regresso, bem como das equipas de apoio à 

gestão da migração, devem poder aceder e 

consultar os dados introduzidos no SIS em 

conformidade com o n.º 1 através da 

interface técnica criada e gerida pela 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira, como previsto no artigo 32.º, 

n.º 2. 

2. Os membros das equipas da Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira e das 

equipas de apoio à gestão da migração, 

devem poder aceder e consultar os dados 

introduzidos no SIS em conformidade com 

o n.º 1 através da interface técnica criada e 

gerida pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira, como previsto no 

artigo 32.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

O texto suprimido é redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento 

(UE) 2016/1624 relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das 

equipas da guarda costeira e de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as 

funções e exercer todos os poderes necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos 

objetivos (...) da Diretiva 2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, 

as equipas da guarda costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os 

regressos. Não é necessário permitir acesso a outras equipas. 
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Alteração  348 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que a consulta efetuada por 

membros das equipas da Guarda Europeia 

de Fronteiras e Costeira ou das equipas 

envolvidas em operações de regresso, bem 

como das equipas de apoio à gestão da 

migração revele a existência de uma 

indicação no SIS, o Estado-Membro autor 

da indicação deve ser informado deste 

facto. Em conformidade com o artigo 40.º 

do Regulamento (UE) 2016/1624, os 

membros das equipas só podem atuar em 

resposta a indicações no SIS sob instruções 

e, regra geral, na presença dos guardas de 

fronteira, ou do pessoal que participa em 

missões relacionadas com o regresso, do 

Estado-Membro de acolhimento em que se 

encontrarem. O Estado-Membro de 

acolhimento pode autorizar os membros 

das equipas a agir em seu nome. 

3. Sempre que a consulta efetuada por 

membros das equipas da Guarda Europeia 

de Fronteiras e Costeira ou das equipas de 

apoio à gestão da migração revele a 

existência de uma indicação no SIS, o 

Estado-Membro autor da indicação deve 

ser informado deste facto. Em 

conformidade com o artigo 40.º do 

Regulamento (UE) 2016/1624, os membros 

das equipas só podem atuar em resposta a 

indicações no SIS sob instruções e, regra 

geral, na presença dos guardas de fronteira, 

ou do pessoal que participa em missões 

relacionadas com o regresso, do Estado-

Membro de acolhimento em que se 

encontrarem. O Estado-Membro de 

acolhimento pode autorizar os membros 

das equipas a agir em seu nome. 

Or. en 

Justificação 

O texto suprimido é redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento 

(UE) 2016/1624 relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das 

equipas da guarda costeira e de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as 

funções e exercer todos os poderes necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos 

objetivos (...) da Diretiva 2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, 

as equipas da guarda costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os 

regressos. Não é necessário permitir acesso a outras equipas. 

 

Alteração  349 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 31 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que a consulta efetuada por 

membros das equipas da Guarda Europeia 

de Fronteiras e Costeira ou das equipas 

envolvidas em operações de regresso, bem 

como das equipas de apoio à gestão da 

migração revele a existência de uma 

indicação no SIS, o Estado-Membro autor 

da indicação deve ser informado deste 

facto. Em conformidade com o artigo 40.º 

do Regulamento (UE) 2016/1624, os 

membros das equipas só podem atuar em 

resposta a indicações no SIS sob instruções 

e, regra geral, na presença dos guardas de 

fronteira, ou do pessoal que participa em 

missões relacionadas com o regresso, do 

Estado-Membro de acolhimento em que se 

encontrarem. O Estado-Membro de 

acolhimento pode autorizar os membros 

das equipas a agir em seu nome. 

3. Sempre que a consulta efetuada por 

membros das equipas da Guarda Europeia 

de Fronteiras e Costeira ou das equipas 

envolvidas em operações de regresso, bem 

como das equipas de apoio à gestão da 

migração revele a existência de uma 

indicação no SIS, o Estado-Membro autor 

da indicação deve ser imediatamente 

informado deste facto. Em conformidade 

com o artigo 40.º do Regulamento (UE) 

2016/1624, os membros das equipas só 

podem atuar em resposta a indicações no 

SIS sob instruções e, regra geral, na 

presença dos guardas de fronteira, ou do 

pessoal que participa em missões 

relacionadas com o regresso, do Estado-

Membro de acolhimento em que se 

encontrarem. O Estado-Membro de 

acolhimento pode autorizar os membros 

das equipas a agir em seu nome. 

Or. en 

 

Alteração  350 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Cada acesso e cada consulta 

efetuados por membros das equipas da 

Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 

ou das equipas envolvidas em operações 

de regresso, bem como das equipas de 

apoio à gestão da migração devem ser 

registados, em conformidade com o 

disposto no artigo 12.º, bem como cada 

utilização que fizerem dos dados a que 

tiverem acedido. 

4. Cada acesso e cada consulta 

efetuados por membros das equipas da 

Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 

ou das equipas de apoio à gestão da 

migração devem ser registados, em 

conformidade com o disposto no 

artigo 12.º, bem como cada utilização que 

fizerem dos dados a que tiverem acedido. 
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Or. en 

Justificação 

Texto redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2016/1624 relativo 

à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das equipas da guarda costeira e 

de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as funções e exercer todos os poderes 

necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos objetivos (...) da Diretiva 

2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, as equipas da guarda 

costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os regressos. Não é 

necessário permitir acesso a outras equipas. 

 

Alteração  351 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. O acesso aos dados introduzidos no 

SIS deve ser limitado a um membro das 

equipas da Guarda Europeia de Fronteiras 

e Costeira ou das equipas envolvidas em 

operações de regresso, bem como das 

equipas de apoio à gestão da migração, e 

não deve ser alargado a nenhum outro 

membro da equipa. 

5. O acesso aos dados introduzidos no 

SIS deve ser limitado a um membro das 

equipas da Guarda Europeia de Fronteiras 

e Costeira ou das equipas de apoio à gestão 

da migração, e não deve ser alargado a 

nenhum outro membro da equipa. 

Or. en 

Justificação 

Texto redundante. Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2016/1624 relativo 

à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, os membros das equipas da guarda costeira e 

de fronteiras «têm capacidade para desempenhar todas as funções e exercer todos os poderes 

necessários (...) de regresso e para o cumprimento dos objetivos (...) da Diretiva 

2008/115/CE» (Diretiva relativa ao regresso). Por outras palavras, as equipas da guarda 

costeira e de fronteiras executam todas as tarefas relacionadas com os regressos. Não é 

necessário permitir acesso a outras equipas. 

 

Alteração  352 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 32 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos da 

análise das ameaças suscetíveis de afetar 

o funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas, ter o direito de aceder 

e consultar os dados introduzidos no SIS, 

em conformidade com os artigos 24.º e 

27.º. 

1. O pessoal devidamente autorizado 

da Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve ter acesso aos 

dados estatísticos alojados no repositório 

central a que se refere o artigo 54.º, n.º 6, 

a fim de realizar análises de risco e 

avaliações da vulnerabilidade, em 

conformidade com o disposto nos 

artigos 11.º e 13.º do Regulamento (UE) 

2016/16241-A. 

 _________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 2016/1624 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de setembro de 2016, relativo à Guarda 

Europeia de Fronteiras e Costeira, que 

altera o Regulamento (UE) 2016/399 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e 

revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do 

Conselho e a Decisão 2005/267/CE do 

Conselho. 

Or. en 

Justificação 

O acesso da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira para fins operacionais é 

objeto do artigo 31.º. O restante pessoal da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira não necessita de aceder aos dados pessoais das indicações do SIS. O acesso aos 

dados estatísticos deve permitir que a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira 

cumpra o seu mandato. 

 

Alteração  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência Europeia da Guarda de 1. O pessoal devidamente habilitado 
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Fronteiras e Costeira deve, para efeitos da 

análise das ameaças suscetíveis de afetar o 

funcionamento ou a segurança das 

fronteiras externas, ter o direito de aceder 

e consultar os dados introduzidos no SIS, 

em conformidade com os artigos 24.º e 

27.º. 

da Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos da 

análise dos riscos e da avaliação da 

vulnerabilidade previstos nos artigos 11.º 

e 13.º do Regulamento (UE) 2016/1624, 

ter o direito de aceder e consultar os dados 

introduzidos no SIS, em conformidade com 

os artigos 24.º e 27.º. 

Or. fr 

 

Alteração  354 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Para efeitos do artigo 31.º, n.º 2, e 

dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo, a 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira deve criar e gerir uma interface 

técnica que permita a ligação direta ao SIS 

Central. 

2. Para efeitos do artigo 31.º, n.º 2, a 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira deve criar e gerir uma interface 

técnica que permita a ligação direta ao SIS 

Central. 

Or. en 

Justificação 

Alteração apresentada por razões de coerência com uma alteração anterior. 

 

Alteração  355 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que a consulta efetuada 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira revelar a existência 

de uma indicação no SIS, deve deste facto 

informar o Estado-Membro autor da 

Suprimido 
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indicação. 

Or. en 

Justificação 

Alteração apresentada por razões de coerência com a alteração ao artigo 31.º, n.º 1. 

 

Alteração  356 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos do 

exercício das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS), ter o 

direito de aceder e verificar os dados 

introduzidos no SIS, em conformidade 

com os artigos 24.º e 27.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Nesta fase, não existe acordo político com o ETIAS. 

 

Alteração  357 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos do 

exercício das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

4. Na medida do necessário, para 

efeitos do exercício das atribuições que lhe 

foram conferidas pelo Regulamento que 

cria o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS), a 
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Autorização de Viagem (ETIAS), ter o 

direito de aceder e verificar os dados 

introduzidos no SIS, em conformidade com 

os artigos 24.º e 27.º. 

unidade central do ETIAS na Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira deve ter o direito de aceder e 

verificar os dados introduzidos no SIS, em 

conformidade com os artigos 24.º e 27.º. 

Or. en 

Justificação 

O texto do Regulamento ETIAS ainda não foi adotado. O acesso da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira deve limitar-se ao necessário à execução das tarefas que lhe 

sejam atribuídas no texto final do Regulamento ETIAS. 

 

Alteração  358 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos do 

exercício das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS), ter o 

direito de aceder e verificar os dados 

introduzidos no SIS, em conformidade com 

os artigos 24.º e 27.º. 

4. O pessoal devidamente habilitado 

da unidade central do ETIAS estabelecida 

na Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira deve, para efeitos do 

exercício das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS), ter o 

direito de aceder e verificar os dados 

introduzidos no SIS, em conformidade com 

os artigos 24.º e 27.º. 

Or. fr 

 

Alteração  359 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 



 

PE609.653v01-00 140/189 AM\1134513PT.docx 

PT 

5. Sempre que a verificação efetuada 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira para efeitos do n.º 2 

revelar a existência de uma indicação no 

SIS, aplica-se o procedimento previsto no 

artigo 22.º do Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS). 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Alteração apresentada por razões de coerência com a alteração ao artigo 31.º, n.º 1. 

 

Alteração  360 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que a verificação efetuada 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira para efeitos do n.º 2 

revelar a existência de uma indicação no 

SIS, aplica-se o procedimento previsto no 

artigo 22.º do Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS). 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Nesta fase, não existe acordo político com o ETIAS. 

 

Alteração  361 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que a verificação efetuada 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira para efeitos do n.º 2 
revelar a existência de uma indicação no 

SIS, aplica-se o procedimento previsto no 

artigo 22.º do Regulamento que cria o 

Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS). 

5. Sempre que a verificação efetuada 

pela unidade central do ETIAS revelar a 

existência de uma indicação no SIS, 

aplicam-se os procedimentos previstos nos 

artigos 20.º e  22.º do Regulamento que 

cria o Sistema Europeu de Informação e 

Autorização de Viagem (ETIAS). 

Or. fr 

 

Alteração  362 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Cada acesso e consulta efetuados 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira devem ser 

registados, em conformidade com o 

artigo 12.º, bem como cada utilização que 

fizer dos dados a que tiver acedido. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Alteração apresentada por razões de coerência com alterações ao artigo 31.º, n.º 1. 

 

Alteração  363 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Cada acesso e consulta efetuados 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira devem ser registados, 

7. Cada acesso e consulta efetuados 

pela Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira e pela unidade 
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em conformidade com o artigo 12.º, bem 

como cada utilização que fizer dos dados a 

que tiver acedido. 

central do ETIAS devem ser registados, 

em conformidade com o artigo 12.º, bem 

como cada utilização que fizer dos dados a 

que tiver acedido. 

Or. fr 

 

Alteração  364 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Exceto quando necessário ao 

exercício das atribuições previstas no 

Regulamento que cria o Sistema Europeu 

de Informação e Autorização de Viagem 

(ETIAS), nenhuma parte do SIS deve ser 

ligada a outro sistema informático de 

recolha e tratamento de dados gerido pela 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira, ou que funcione nas suas 

instalações, nem os dados do SIS a que a 

Agência tenha acedido devem ser 

transferidos para esse sistema. Nenhuma 

parte do SIS deve ser descarregada. O 

registo dos acessos e consultas não deve 

ser considerado como descarga ou cópia 

dos dados do SIS. 

8. Nenhuma parte do SIS deve ser 

ligada a outro sistema informático de 

recolha e tratamento de dados gerido pela 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira, ou que funcione nas suas 

instalações, nem os dados do SIS a que a 

Agência tenha acedido devem ser 

transferidos para esse sistema. Nenhuma 

parte do SIS deve ser descarregada. O 

registo dos acessos e consultas não deve 

ser considerado como descarga ou cópia 

dos dados do SIS. 

Or. en 

Justificação 

Nesta fase, não existe acordo político com o ETIAS. 

 

Alteração  365 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. As indicações inseridas no SIS nos 

termos do presente regulamento devem ser 

conservadas apenas durante o período 

necessário à realização das finalidades para 

as quais foram inseridas. 

1. As indicações inseridas no SIS nos 

termos do presente regulamento não 

devem ser conservadas para além do 

período necessário à realização das 

finalidades para as quais foram inseridas. 

Or. en 

 

Alteração  366 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. No prazo de cinco anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação. 

2. No prazo de três anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação, com 

exceção das indicações relativas a uma 

proibição de entrada inseridas em 

conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, 

cujo período de apreciação é de cinco 

anos. 

Or. fr 

Justificação 

As indicações para efeitos de regresso e as inseridas com base no artigo 24.º, n.º 3, dizem 

respeito a pessoas que estão sujeitas a uma proibição de entrada com base na diretiva de 

2008, cuja duração é sempre de cinco anos. Nos restantes casos, parece mais oportuno o 

prazo de três anos previsto na anterior versão do documento. 

 

Alteração  367 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 
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2. No prazo de cinco anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação. 

2. No prazo de três anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação. 

Or. en 

 

Alteração  368 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. No prazo de cinco anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação. 

2. No prazo de três anos a contar da 

inserção da indicação no SIS, o Estado-

Membro autor da indicação deve avaliar a 

necessidade da sua conservação. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 51.º, n.º 1, as indicações apenas devem ser mantidas no SIS enquanto 

forem necessárias. A redução da carga administrativa é a única justificação apresentada 

pela Comissão para prorrogar o prazo de conservação. Esta justificação não é aceitável. No 

considerando 29 afirma-se que os Estados-Membros já prorrogam regularmente os prazos de 

validade das indicações sobre pessoas. No intuito de evitar sobrecarregar o SIS e de 

assegurar que os dados pessoais apenas são conservados pelo período necessário, os 

Estados-Membros devem rever as indicações após 3 anos. 

 

Alteração  369 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Nos casos em que resulte evidente 

para o pessoal do Gabinete SIRENE, 

responsável pela coordenação e controlo da 

qualidade dos dados, que a indicação sobre 

uma pessoa alcançou o seu objetivo e deve 

4. Nos casos em que resulte evidente 

para o pessoal do Gabinete SIRENE, 

responsável pela coordenação e controlo da 

qualidade dos dados, que a indicação sobre 

uma pessoa alcançou o seu objetivo e deve 
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ser suprimida do SIS, deve notificar este 

facto à autoridade autora da indicação. A 

referida autoridade dispõe do prazo de 

30 dias a contar da receção dessa 

notificação para comunicar que a indicação 

foi ou será suprimida, ou para apresentar os 

motivos para a conservar. Se o prazo de 

30 dias expirar sem resposta, o pessoal do 

Gabinete SIRENE suprime a indicação. Os 

Gabinetes SIRENE devem comunicar 

quaisquer problemas recorrentes neste 

domínio às respetivas autoridades 

nacionais de controlo. 

ser suprimida do SIS, deve imediatamente 

notificar este facto à autoridade autora da 

indicação. A referida autoridade dispõe do 

prazo de 30 dias a contar da receção dessa 

notificação para comunicar que a indicação 

foi ou será suprimida, ou para apresentar os 

motivos para a conservar. Se o prazo de 

30 dias expirar sem resposta, o pessoal do 

Gabinete SIRENE suprime a indicação. Os 

Gabinetes SIRENE devem comunicar 

quaisquer problemas recorrentes neste 

domínio às respetivas autoridades 

nacionais de controlo. 

Or. en 

 

Alteração  370 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Nos casos em que resulte evidente 

para o pessoal do Gabinete SIRENE, 

responsável pela coordenação e controlo da 

qualidade dos dados, que a indicação sobre 

uma pessoa alcançou o seu objetivo e deve 

ser suprimida do SIS, deve notificar este 

facto à autoridade autora da indicação. A 

referida autoridade dispõe do prazo de 

30 dias a contar da receção dessa 

notificação para comunicar que a indicação 

foi ou será suprimida, ou para apresentar os 

motivos para a conservar. Se o prazo de 

30 dias expirar sem resposta, o pessoal do 

Gabinete SIRENE suprime a indicação. Os 

Gabinetes SIRENE devem comunicar 

quaisquer problemas recorrentes neste 

domínio às respetivas autoridades 

nacionais de controlo. 

4. Logo que resulte evidente para o 

pessoal do Gabinete SIRENE, responsável 

pela coordenação e controlo da qualidade 

dos dados, que a indicação sobre uma 

pessoa alcançou o seu objetivo e deve ser 

suprimida do SIS, deve notificar este facto 

à autoridade autora da indicação. A 

referida autoridade dispõe do prazo de 

sete dias a contar da receção dessa 

notificação para comunicar que a indicação 

foi ou será suprimida, ou para apresentar os 

motivos para a conservar. Se o prazo de 

sete dias expirar sem resposta, o pessoal do 

Gabinete SIRENE suprime a indicação. Os 

Gabinetes SIRENE devem comunicar 

quaisquer problemas recorrentes neste 

domínio às respetivas autoridades 

nacionais de controlo. 

Or. en 
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Justificação 

Dado que um dos objetivos da revisão consiste em eliminar indicações redundantes do SIS, 

os Gabinetes SIRENE devem intervir logo que se apercebam da necessidade de suprimir uma 

indicação. A autoridade pertinente não deve necessitar de um mês para decidir se uma 

indicação deve ser suprimida, nomeadamente atento o facto de o Gabinete SIRENE já ter 

efetuado essa avaliação. Um prazo de sete dias é mais do que suficiente para uma decisão 

sobre se a indicação deve ou não ser conservada. 

 

Alteração  371 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. O Estado-Membro autor da 

indicação pode decidir, durante o período 

de apreciação, e na sequência de avaliação 

individual exaustiva que deve ser registada, 

manter a indicação por um período mais 

longo, se tal se revelar necessário à 

realização das finalidades para as quais foi 

inserida. Neste caso, o n.º 2 também se 

aplica à prorrogação. A prorrogação das 

indicações deve ser comunicada ao CS-

SIS. 

5. O Estado-Membro autor da 

indicação pode decidir, durante o período 

de apreciação, e na sequência de avaliação 

individual exaustiva que deve ser registada, 

manter a indicação por um período mais 

longo, se tal se revelar necessário à 

realização das finalidades para as quais foi 

inserida. Neste caso, o n.º 2 também se 

aplica à prorrogação. A prorrogação das 

indicações deve ser comunicada ao CS-

SIS. A prorrogação do prazo de validade 

de uma indicação no SIS deve ser sujeita 

ao necessário requisito de 

proporcionalidade, examinando se um 

caso concreto é adequado, pertinente e 

suficientemente importante para merecer 

o prolongamento de uma indicação no 

SIS. 

Or. fr 

 

Alteração  372 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. As indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

nos termos do artigo 24.º devem ser 

suprimidas sempre que a decisão que lhes 

serviu de base for retirada pela autoridade 

competente, se for caso disso, em 

conformidade com o procedimento de 

consulta referido no artigo 26.º. 

1. As indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

nos termos do artigo 24.º devem ser 

suprimidas sempre que a decisão que lhes 

serviu de base for retirada pela autoridade 

competente, se for caso disso, em 

conformidade com o procedimento de 

consulta referido no artigo 26.º, ou quando 

a indicação em causa expirar, em 

conformidade com o artigo 34.º.. 

Or. en 

Justificação 

Tal como em relação à cooperação policial e judicial, existe uma disposição relativa aos 

períodos de conservação das indicações que prevê a caducidade automática das indicações, 

se o Estado-Membro em causa decidir não as prorrogar. Como é evidente, a caducidade de 

uma indicação deve implicar a sua supressão. 

 

Alteração  373 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

nos termos do artigo 24.º devem ser 

suprimidas sempre que a decisão que lhes 

serviu de base for retirada pela autoridade 

competente, se for caso disso, em 

conformidade com o procedimento de 

consulta referido no artigo 26.º. 

1. As indicações para efeitos de não 

admissão e de interdição de permanência 

nos termos do artigo 24.º devem ser 

suprimidas logo que a decisão que lhes 

serviu de base for retirada pela autoridade 

competente, se for caso disso, em 

conformidade com o procedimento de 

consulta referido no artigo 26.º. 

Or. fr 

 

Alteração  374 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As indicações relativas a nacionais 

de países terceiros que sejam objeto das 

medidas restritivas a que se refere o 

artigo 27.º devem ser suprimidas quando a 

medida que aplique a proibição de viajar 

caducar, for suspensa ou anulada. 

2. As indicações relativas a nacionais 

de países terceiros que sejam objeto das 

medidas restritivas a que se refere o 

artigo 27.º devem ser suprimidas quando a 

medida que aplique a proibição de viajar 

caducar, for suspensa ou anulada ou 

quando expirarem, em conformidade com 

o artigo 34.º. 

Or. en 

Justificação 

Tal como em relação à cooperação policial e judicial, existe uma disposição relativa aos 

períodos de conservação das indicações que prevê a caducidade automática das indicações, 

se o Estado-Membro em causa decidir não as prorrogar. Como é evidente, a caducidade de 

uma indicação deve implicar a sua supressão. 

 

Alteração  375 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. As indicações relativas a nacionais 

de países terceiros que sejam objeto das 

medidas restritivas a que se refere o 

artigo 27.º devem ser suprimidas quando a 

medida que aplique a proibição de viajar 

caducar, for suspensa ou anulada. 

2. As indicações relativas a nacionais 

de países terceiros que sejam objeto das 

medidas restritivas a que se refere o 

artigo 27.º devem ser suprimidas logo que 

a medida que aplique a proibição de viajar 

caducar, for suspensa ou anulada. 

Or. fr 

 

Alteração  376 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As indicações inseridas em 

conformidade com os artigos 24.º e 27.º 

devem ser automaticamente suprimidas 

logo que a indicação expirar, em 

conformidade com o artigo 34.º. 

Or. fr 

 

Alteração  377 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. As indicações inseridas em 

conformidade com os artigos 24.º e 27.º 

devem ser suprimidas sempre que tal seja 

necessário em conformidade com as 

disposições em matéria de 

compatibilidade das indicações previstas 

no artigo 23.º-B. 

Or. fr 

 

Alteração  378 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35.º – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. As indicações sobre uma pessoa 

que tenha adquirido a nacionalidade de 

qualquer Estado cujos nacionais sejam 

beneficiários do direito de livre circulação 

na União devem ser suprimidas logo que o 

Estado-Membro autor da indicação tomar 

conhecimento ou seja informado, nos 

termos do artigo 38.°, de que a pessoa em 

3. As indicações sobre uma pessoa 

que tenha adquirido a nacionalidade de 

qualquer Estado cujos nacionais sejam 

beneficiários do direito de livre circulação 

na União devem ser suprimidas logo que o 

Estado-Membro autor da indicação tomar 

conhecimento ou seja informado, nos 

termos do artigo 38.°, de que a pessoa em 
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causa adquiriu essa nacionalidade. causa adquiriu essa nacionalidade ou 

quando expirarem, em conformidade com 

o artigo 34.º. 

Or. en 

Justificação 

Tal como em relação à cooperação policial e judicial, existe uma disposição relativa aos 

períodos de conservação das indicações que prevê a caducidade automática das indicações, 

se o Estado-Membro em causa decidir não as prorrogar. Como é evidente, a caducidade de 

uma indicação deve implicar a sua supressão. 

 

Alteração  379 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36.º – n.º 3 – primeiro parágrafo 

 
Texto da Comissão Alteração 

As cópias técnicas referidas no nº 2 que 

deem origem a bases de dados fora de linha 

podem ser conservadas por um período que 

não exceda 48 horas. Este período pode ser 

prorrogado em situações de emergência, 

enquanto estas se mantiverem. 

As cópias técnicas referidas no nº 2 que 

deem origem a bases de dados fora de linha 

podem ser conservadas por um período que 

não exceda 48 horas. 

Or. en 

Justificação 

Em consonância com outras alterações apresentadas, a criação de bases de dados fora de 

linha gera um óbvio risco de segurança adicional para os dados do SIS. Não há qualquer 

justificação para permitir que essas bases de dados existam indefinidamente a pretexto de 

uma alegada emergência. 

 

Alteração  380 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 
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5. Qualquer tratamento das 

informações constantes do SIS para 

finalidades diferentes daquelas para as 

quais foram introduzidas neste sistema tem 

de ser ligado a um caso específico e 

justificado pela necessidade de prevenir 

uma ameaça grave iminente para a ordem e 

a segurança públicas, por motivos graves 

de segurança nacional ou para prevenir um 

crime grave. Para este efeito, deve ser 

obtida a autorização prévia do Estado-

Membro autor da indicação. 

5. Qualquer tratamento das 

informações constantes do SIS para 

finalidades diferentes daquelas para as 

quais foram introduzidas neste sistema tem 

de ser ligado a um caso específico e 

justificado pela necessidade de prevenir 

uma ameaça grave iminente para a 

segurança nacional ou para prevenir um 

crime grave. Para este efeito, deve ser 

obtida a autorização prévia do Estado-

Membro autor da indicação. 

Or. en 

 

Alteração  381 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Qualquer utilização de dados não 

conforme com os n.os 1 a 6 é considerada 

indevida por força do direito nacional de 

cada Estado-Membro. 

7. Qualquer utilização de dados não 

conforme com os n.os 1 a 6 é considerada 

indevida por força do direito nacional de 

cada Estado-Membro. Qualquer utilização 

indevida de dados deve ser sujeita a 

sanções em conformidade com o 

artigo 49.º-A. 

Or. en 

Justificação 

É importante manter disposições em matéria de sanções a aplicar a nível nacional por 

utilizações indevidas de dados ou intercâmbio de informações complementares contrário à 

proposta de regulamento, seguindo a linha do artigo 65.º da atual decisão do Conselho. 

 

Alteração  382 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 8 
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Texto da Comissão Alteração 

8. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Agência a lista das respetivas 

autoridades autorizadas a consultar 

diretamente os dados introduzidos no SIS, 

nos termos do presente regulamento, e as 

alterações da referida lista. A lista deve 

especificar, para cada autoridade, os dados 

que estão autorizadas a consultar e para 

que finalidades. A Agência assegura a 

publicação anual da lista no Jornal Oficial 

da União Europeia. 

8. Os Estados-Membros devem 

comunicar à Agência a lista das respetivas 

autoridades autorizadas a consultar 

diretamente os dados introduzidos no SIS, 

nos termos do presente regulamento, e as 

alterações da referida lista. A lista deve 

especificar, para cada autoridade, os dados 

que estão autorizadas a consultar e para 

que finalidades. A Agência assegura a 

publicação anual da lista no seu sítio 

Internet e no Jornal Oficial da União 

Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  383 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O artigo 36.º, n.º 2, não prejudica o 

direito de os Estados-Membros 

conservarem, em ficheiros nacionais, dados 

do SIS relacionados com medidas tomadas 

nos respetivos territórios. Esses dados são 

mantidos em ficheiros nacionais por um 

período máximo de três anos, exceto se o 

direito nacional estabelecer um período de 

conservação mais longo. 

1. O artigo 36.º, n.º 2, não prejudica o 

direito de os Estados-Membros 

conservarem, em ficheiros nacionais, dados 

do SIS relacionados com medidas tomadas 

nos respetivos territórios. Esses dados são 

mantidos em ficheiros nacionais por um 

período máximo de três anos. 

Or. en 

 

Alteração  384 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O artigo 36.º, n.º 2, não prejudica o 

direito de os Estados-Membros 

conservarem, em ficheiros nacionais, dados 

do SIS relacionados com medidas tomadas 

nos respetivos territórios. Esses dados são 

mantidos em ficheiros nacionais por um 

período máximo de três anos, exceto se o 

direito nacional estabelecer um período de 

conservação mais longo. 

1. O artigo 36.º, n.º 2, não prejudica o 

direito de os Estados-Membros 

conservarem, em ficheiros nacionais, dados 

do SIS relacionados com medidas tomadas 

nos respetivos territórios. Esses dados são 

mantidos em ficheiros nacionais por um 

período máximo de cinco anos, exceto se o 

direito nacional estabelecer um período de 

conservação mais longo. 

Or. en 

 

Alteração  385 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Se a ação solicitada não puder ser 

executada, o Estado-Membro requerido 

informa imediatamente desse facto o 

Estado-Membro autor da indicação. 

Se a ação solicitada não puder ser 

executada, aplica-se o procedimento 

seguinte: 
 

 (a) o Estado-Membro requerido informa 

imediatamente desse facto o Estado-

Membro autor da indicação através do seu 

Gabinete SIRENE, especificando os 

respetivos motivos, em conformidade com 

o disposto no Manual SIRENE; 

 (b) Os Estados-Membros em causa podem 

definir de comum acordo a conduta a 

adotar em conformidade com as suas 

legislações nacionais e os instrumentos 

jurídicos SIS II; 

 (c) Se a ação solicitada não puder ser 

executada em relação a pessoas 

envolvidas numa das atividades a que se 

referem os títulos II e III da Diretiva (UE) 

2017/541 relativa à luta contra o 

terrorismo, o Estado-Membro requerido 

informa diretamente desse facto o Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo da 
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Europol. 

Or. fr 

 

Alteração  386 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em conformidade com o 

artigo 23.º-A, sempre que um Estado-

Membro autor de uma indicação 

disponha de dados complementares ou 

alterados pertinentes, tais como os 

enumerados no artigo 20.º, n.º 2, deve 

completar ou corrigir de imediato a 

indicação em causa. 

Or. fr 

 

Alteração  387 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que um Estado-Membro 

diferente do Estado autor da indicação 

dispuser de indícios que o levem a 

presumir que um dado é factualmente 

incorreto ou foi ilegalmente introduzido, 

deve informar deste facto, mediante o 

intercâmbio de informações suplementares, 

o Estado-Membro autor da indicação com 

a maior brevidade possível e, em qualquer 

caso, no prazo máximo de 10 dias após ter 

tido conhecimento desses indícios. O 

Estado-Membro autor da indicação deve 

verificar tal comunicação e, se necessário, 

3. Sempre que um Estado-Membro 

diferente do Estado autor da indicação 

dispuser de indícios que o levem a 

presumir que um dado é factualmente 

incorreto ou foi ilegalmente introduzido, 

deve informar imediatamente deste facto, 

mediante o intercâmbio de informações 

suplementares, o Estado-Membro autor da 

indicação. O Estado-Membro autor da 

indicação deve verificar tal comunicação e, 

se necessário, corrigir ou suprimir sem 

demora o dado em questão. 
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corrigir ou suprimir sem demora o dado em 

questão. 

Or. en 

 

Alteração  388 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que um Estado-Membro 

diferente do Estado autor da indicação 

dispuser de indícios que o levem a 

presumir que um dado é factualmente 

incorreto ou foi ilegalmente introduzido, 

deve informar deste facto, mediante o 

intercâmbio de informações suplementares, 

o Estado-Membro autor da indicação com 

a maior brevidade possível e, em qualquer 

caso, no prazo máximo de 10 dias após ter 

tido conhecimento desses indícios. O 

Estado-Membro autor da indicação deve 

verificar tal comunicação e, se necessário, 

corrigir ou suprimir sem demora o dado 

em questão. 

3. Sempre que um Estado-Membro 

diferente do Estado autor da indicação 

dispuser de indícios que o levem a 

presumir que um dado é factualmente 

incorreto ou foi ilegalmente introduzido, 

deve informar deste facto, mediante o 

intercâmbio de informações suplementares, 

o Estado-Membro autor da indicação com 

a maior brevidade possível e, em qualquer 

caso, no prazo máximo de dois dias úteis 

após ter tido conhecimento desses indícios. 

O Estado-Membro autor da indicação deve 

verificar tal comunicação e, se necessário, 

corrigir ou suprimir o dado em questão no 

prazo de sete dias úteis a contar da data 

da notificação. 

Or. en 

Justificação 

A correção de erros no SIS deve ser uma prioridade para todos. Se um Estado-Membro tomar 

conhecimento de um erro numa indicação inserida por outro Estado-Membro, não deve 

esperar 10 dias antes de informar desse erro o Estado-Membro autor da indicação. Tal 

deverá ser feito imediatamente e, o mais tardar, no prazo de 48 horas. No mesmo espírito, 

uma vez informado do possível erro, o Estado-Membro autor da indicação deve dispor de 

sete dias para retificar o erro ou para explicar porque é que este não existe. Este 

procedimento é conforme com a alteração proposta ao artigo 34.º, n.º 4, relativo a ações de 

supressão de indicações após a informação, pelo Gabinete SIRENE, de que estas são 

redundantes. 
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Alteração  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Sempre que um Estado-Membro 

que não o Estado-Membro autor da 

indicação disponha de uma fotografia, 

uma imagem facial ou dados 

dactiloscópicos de uma pessoa indicada 

no SIS por outro Estado-Membro, deve, 

respeitando o disposto no artigo 22.º, 

enviá-los o mais rapidamente possível ao 

Estado-Membro autor da indicação para 

que este a possa completar. 

Or. fr 

 

Alteração  390 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que os Estados-Membros 

não conseguirem chegar a acordo no prazo 

de dois meses a contar da data em que 

tiveram conhecimento desses indícios pela 

primeira vez, tal como descrito no n.º 3, o 

Estado-Membro que não inseriu a 

indicação submete o caso à apreciação das 

autoridades nacionais de controlo 

competentes para que adotem uma decisão. 

4. Sempre que os Estados-Membros 

não conseguirem chegar a acordo no prazo 

de dois meses a contar da data em que 

tiveram conhecimento desses indícios pela 

primeira vez, tal como descrito no n.º 3, o 

Estado-Membro que não inseriu a 

indicação submete o caso à apreciação das 

autoridades nacionais de controlo 

competentes e à Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados para que adotem 

uma decisão, em conformidade com a 

cooperação prevista no artigo 52.º. 

Or. fr 
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Alteração  391 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que os Estados-Membros 

não conseguirem chegar a acordo no prazo 

de dois meses a contar da data em que 

tiveram conhecimento desses indícios pela 

primeira vez, tal como descrito no n.º 3, o 

Estado-Membro que não inseriu a 

indicação submete o caso à apreciação das 

autoridades nacionais de controlo 

competentes para que adotem uma decisão. 

4. Sempre que os Estados-Membros 

não conseguirem chegar a acordo no prazo 

de um mês a contar da data em que tiveram 

conhecimento desses indícios pela primeira 

vez, tal como descrito no n.º 3, o Estado-

Membro que não inseriu a indicação 

submete o caso à apreciação da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados e das 

autoridades nacionais de controlo 

competentes para que adotem uma decisão. 

Or. en 

Justificação 

A primeira parte da alteração visa garantir que a correção de erros nas indicações no SIS 

continua a ser uma prioridade para todos os envolvidos. 

A segunda parte reintroduz as disposições da Decisão do Conselho sobre o SIS em vigor, que 

envolve a AEPD na resolução destas divergências. Não existe motivo para excluir a AEPD do 

regulamento revisto. 

 

Alteração  392 

Miriam Dalli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros devem 

proceder ao intercâmbio de informações 

suplementares sempre que uma pessoa 

alegar não ser a pessoa procurada através 

da indicação. Se, em resultado dessa 

verificação, se comprovar que existem 

efetivamente duas pessoas diferentes, o 

queixoso deve ser informado das medidas 

5. Os Estados-Membros devem 

proceder ao intercâmbio de informações 

suplementares sempre que uma pessoa 

alegar não ser a pessoa procurada através 

da indicação. Se, em resultado dessa 

verificação, se comprovar que existem 

efetivamente duas pessoas diferentes, o 

queixoso deve ser informado das medidas 

estabelecidas no artigo 42.º, bem como do 
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estabelecidas no artigo 42.º. seu direito de recurso em conformidade 

com o artigo 49.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

Quando uma pessoa é erradamente identificada no SIS, essa pessoa deve ter direito de 

recurso em conformidade com o artigo 49.º, n.º 1. A pessoa em questão deve ser informada 

assim que se tornar evidente que houve um erro de identificação. 

 

Alteração  393 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Se uma pessoa já tiver sido objeto 

de indicação no SIS, o Estado-Membro 

que inserir a nova indicação deve chegar 

a acordo sobre a mesma com o Estado-

Membro autor da primeira indicação. O 

acordo deve ser obtido com base no 

intercâmbio de informações 

suplementares. 

Suprimido 

Or. fr 

Justificação 

Disposição já prevista e mais bem explicada no artigo 23.º-B sobre a «compatibilidade entre 

indicações». 

 

Alteração  394 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

comunicar os incidentes de segurança à 

3. O mais tardar 72 horas após terem 

tomado conhecimento de um incidente de 
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Comissão, à Agência e à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. A 

Agência deve comunicar os incidentes de 

segurança à Comissão e à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados. 

segurança, os Estados-Membros devem 

comunicar os incidentes em questão à 

Comissão, à Agência e à autoridade 

nacional de controlo. A Agência deve 

comunicar os incidentes de segurança à 

Comissão e à Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração reflete a recomendação da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados de 

que seja imposto um prazo específico aos Estados-Membros para a comunicação de um 

incidente de segurança. O prazo reflete os prazos estabelecidos no pacote relativo à proteção 

de dados para a notificação de violações de dados pessoais. A outra alteração repete a 

linguagem utilizada pela Comissão na sua proposta relativa à cooperação policial e 

judiciária. 

 

Alteração  395 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Sempre que a utilização indevida 

de dados dê origem a um incidente de 

segurança, os Estados-Membros, a 

Europol, a Eurojust e a Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira 

devem garantir que podem ser impostas 

sanções em conformidade com o 

artigo 49.º-A. 

Or. en 

Justificação 

Sempre que um incidente de segurança é causado por uma pessoa com acesso ao SIS que 

utilize os dados indevidamente, devem ser aplicadas sanções contra essa pessoa. 

 

Alteração  396 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. No caso de violação dos dados, os 

titulares de dados devem ser informados 

nos termos do artigo 34.º do Regulamento 

(UE) 2016/679 ou do artigo 31.º da 

Diretiva (UE) 2016/680. 

Or. en 

 

Alteração  397 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – primeiro parágrafo – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O Gabinete SIRENE entra em 

contacto com a autoridade requerente para 

esclarecer se se trata da mesma pessoa; 

(a) O Gabinete SIRENE entra 

imediatamente em contacto com a 

autoridade requerente para esclarecer se se 

trata da mesma pessoa; 

Or. en 

 

Alteração  398 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 41 – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Sempre que resultar da verificação 

que a pessoa objeto da nova indicação e a 

pessoa já indicada no SIS é efetivamente a 

mesma pessoa, o Gabinete SIRENE aplica 

o procedimento relativo à inserção de 

indicações múltiplas a que se refere o 

artigo 39.º, n.º 6. Sempre que resultar da 

verificação que se trata efetivamente de 

(b) (b) Sempre que resultar da 

verificação que a pessoa objeto da nova 

indicação e a pessoa já indicada no SIS é 

efetivamente a mesma pessoa, o Gabinete 

SIRENE aplica o procedimento relativo à 

inserção de indicações múltiplas a que se 

refere o artigo 23.º-B, n.º 3. Sempre que 

resultar da verificação que se trata 
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duas pessoas diferentes, o Gabinete 

SIRENE valida o pedido de inserção da 

segunda indicação, acrescentando os 

elementos necessários para evitar eventuais 

erros de identificação. 

efetivamente de duas pessoas diferentes, o 

Gabinete SIRENE valida o pedido de 

inserção da segunda indicação, 

acrescentando os elementos necessários 

para evitar eventuais erros de identificação. 

Or. fr 

 

Alteração  399 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que seja possível confundir 

a pessoa efetivamente visada pela 

indicação e uma pessoa cuja identidade 

tenha sido usurpada, o Estado-Membro 

autor da indicação acrescenta na indicação, 

com o consentimento expresso da pessoa 

cuja identidade foi usurpada, os dados a ela 

relativos, a fim de evitar as consequências 

negativas do erro de identificação. 

1. Sempre que seja possível confundir 

a pessoa efetivamente visada pela 

indicação e uma pessoa cuja identidade 

tenha sido usurpada, o Estado-Membro 

autor da indicação acrescenta na indicação, 

com o consentimento expresso da pessoa 

cuja identidade foi usurpada, os dados a ela 

relativos, a fim de evitar as consequências 

negativas do erro de identificação. 

Qualquer pessoa cuja identidade foi 

usurpada tem o direito de retirar o seu 

consentimento em relação às informações 

a tratar. 

Or. fr 

 

Alteração  400 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos do presente artigo, só 

podem ser introduzidos e tratados 

ulteriormente no SIS os seguintes dados 

pessoais: 

3. Para efeitos do presente artigo e sob 

reserva do consentimento expresso da 

pessoa cuja identidade foi objeto de 

utilização indevida, só podem ser 
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introduzidos e tratados ulteriormente no 

SIS os seguintes dados pessoais: 

Or. en 

Justificação 

É importante reiterar que os dados pessoais mencionados só podem ser inseridos no SIS após 

a obtenção do consentimento expresso da pessoa cuja identidade foi objeto de utilização 

indevida. 

 

Alteração  401 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos do presente artigo, só 

podem ser introduzidos e tratados 

ulteriormente no SIS os seguintes dados 

pessoais: 

3. Para efeitos do presente artigo e sob 

reserva do consentimento expresso da 

vítima para cada categoria de dados, só 

podem ser introduzidos e tratados 

ulteriormente no SIS os seguintes dados 

pessoais: 

Or. en 

 

Alteração  402 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) Características físicas particulares, 

objetivas e permanentes; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  403 
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Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 3 – alínea j) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(j) Impressões digitais; Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  404 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os dados referidos no n.º 3 devem 

ser suprimidos ao mesmo tempo que a 

indicação correspondente, ou antes se a 

pessoa o solicitar. 

5. Os dados referidos no n.º 3 devem 

ser suprimidos logo que tal seja solicitado 

pela pessoa cuja identidade foi objeto de 

utilização indevida ou ao mesmo tempo 

que a indicação correspondente. 

Or. en 

Justificação 

O texto da Comissão induz ligeiramente em erro. É mais claro começar pelo direito da 

pessoa cuja identidade foi objeto de utilização indevida a solicitar a supressão desses dados 

se assim o entender. Em seguida, caso esse pedido não seja apresentado, os dados são 

suprimidos naturalmente com a supressão da indicação correspondente. 

 

Alteração  405 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. O disposto no n.º 2 não prejudica o 

direito de os Estados-Membros manterem 

3. O disposto no n.º 2 não prejudica o 

direito de os Estados-Membros manterem 
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nos ficheiros nacionais dados relativos a 

indicações especiais por si inseridas ou a 

indicações relativamente às quais tenham 

sido tomadas medidas no seu território. O 

prazo durante o qual tais dados podem ser 

conservados nesses ficheiros é 

determinado pelo direito nacional. 

nos ficheiros nacionais dados relativos a 

indicações especiais por si inseridas ou a 

indicações relativamente às quais tenham 

sido tomadas medidas no seu território. O 

prazo durante o qual tais dados podem ser 

conservados nesses ficheiros é de um ano. 

Or. en 

 

Alteração  406 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os dados tratados no SIS e as informações 

suplementares correspondentes na aceção 

do presente regulamento não podem ser 

transferidos para países terceiros ou 

organizações internacionais nem colocados 

à sua disposição. 

Os dados tratados no SIS e as informações 

suplementares correspondentes na aceção 

do presente regulamento não podem ser 

transferidos para países terceiros ou 

organizações internacionais nem colocados 

à sua disposição, a menos que tal seja 

estritamente necessário. 

Or. en 

 

Alteração  407 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 47.º  Suprimido 

Direito de acesso, retificação de dados 

inexatos e supressão de dados ilegalmente 

introduzidos 

 

1. O direito de os titulares de dados terem 

acesso aos seus dados introduzidos no SIS 

e a que tais dados sejam retificados ou 
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suprimidos, deve ser exercido em 

conformidade com a legislação do Estado-

Membro no qual tal direito for invocado. 

2. Se o direito nacional assim o 

estabelecer, compete à autoridade 

nacional de controlo decidir se as 

informações podem ser comunicadas e em 

que condições. 

 

3. Um Estado-Membro diferente daquele 

que emitiu a indicação só pode comunicar 

informações sobre tais dados se 

previamente tiver dado oportunidade a 

este último Estado-Membro de tomar 

posição através do intercâmbio de 

informações suplementares. 

 

4. Os Estados-Membros devem adotar a 

decisão de não comunicar informações ao 

titular dos dados, no todo ou em parte, em 

conformidade com o direito nacional, na 

medida e sempre que tal limitação, parcial 

ou total, constitua uma medida necessária 

e proporcionada numa sociedade 

democrática, tendo devidamente em conta 

os direitos fundamentais e os interesses 

legítimos da pessoa interessada, a fim de: 

 

(a) Evitar prejudicar os inquéritos, 

investigações ou procedimentos oficiais 

ou judiciais; 

 

(b) Evitar prejudicar a prevenção, 

deteção, investigação ou repressão de 

infrações penais ou a execução de 

sanções penais; 

 

(c) Proteger a segurança pública;  

(d) Proteger a segurança nacional;  

(e) Proteger os direitos e liberdades de 

terceiros. 

 

5. A pessoa interessada deve ser 

informada o mais rapidamente possível e, 

em todo o caso, no prazo máximo de 60 

dias a contar da data em que solicitar o 

acesso, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer. 

 

6. A pessoa interessada deve ser  
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informada do seguimento dado ao 

exercício dos seus direitos de retificação e 

de supressão o mais rapidamente possível 

e, em todo o caso, no prazo máximo de 

três meses a contar da data em que 

solicitar a retificação ou a supressão, ou 

num prazo mais curto se o direito 

nacional assim o estabelecer. 

Or. en 

Justificação 

O direito referido aqui já estava previsto na legislação pertinente da União em matéria de 

proteção de dados. 

 

Alteração  408 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Direito de acesso, retificação de dados 

inexatos e supressão de dados ilegalmente 

introduzidos 

Direito de acesso, retificação de dados 

inexatos e supressão e limitação do 

tratamento de dados ilegalmente 

introduzidos 

Or. fr 

 

Alteração  409 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Direito de acesso, retificação de dados 

inexatos e supressão de dados ilegalmente 

introduzidos 

Direito de acesso, retificação de dados 

inexatos, supressão de dados ilegalmente 

introduzidos e restrição do tratamento 

Or. ro 
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Alteração  410 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O direito de os titulares de dados 

terem acesso aos seus dados introduzidos 

no SIS e a que tais dados sejam retificados 

ou suprimidos, deve ser exercido em 

conformidade com a legislação do Estado-

Membro no qual tal direito for invocado. 

1. O direito de os titulares de dados 

terem acesso aos seus dados introduzidos 

no SIS e a que tais dados sejam retificados 

ou suprimidos, ou de obterem a limitação 

do tratamento ou uma indemnização, 

deve ser exercido em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/679 e com a 

Diretiva (UE) 2016/680, em conformidade 

com a legislação do Estado-Membro no 

qual tal direito for invocado. 

Or. fr 

 

Alteração  411 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O direito de os titulares de dados 

terem acesso aos seus dados introduzidos 

no SIS e a que tais dados sejam retificados 

ou suprimidos, deve ser exercido em 

conformidade com a legislação do Estado-

Membro no qual tal direito for invocado. 

1. O direito de os titulares de dados 

terem acesso aos seus dados introduzidos 

no SIS e a que tais dados sejam retificados 

ou suprimidos, deve ser exercido em 

conformidade com a legislação do Estado-

Membro no qual tal direito for invocado, 

independentemente da presença do titular 

de dados no território da União Europeia. 

Or. fr 

 

Alteração  412 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 47 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Todas as pessoas têm direito a que 

sejam retificados os dados factualmente 

inexatos que lhes digam respeito ou 

apagados os dados ilegalmente 

armazenados que lhes digam respeito. 

Or. en 

Justificação 

Esta disposição está contida no artigo 65.º (Direito de acesso, retificação de dados inexatos e 

supressão de dados ilegalmente introduzidos) do Regulamento Cooperação Policial e 

Judiciária (n.º 5). Claramente, deverá também ser incluído no Regulamento Controlos das 

Fronteiras, uma vez que também se aplica nos casos de controlos de fronteira. 

 

Alteração  413 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A pessoa interessada deve ser 

informada o mais rapidamente possível e, 

em todo o caso, no prazo máximo de 60 

dias a contar da data em que solicitar o 

acesso, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer. 

5. A pessoa interessada deve ser 

informada o mais rapidamente possível e, 

em todo o caso, no prazo máximo de 60 

dias a contar da data em que solicitar o 

acesso, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer, 

independentemente da sua presença no 

território da União Europeia. 

Or. fr 

 

Alteração  414 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. A pessoa interessada deve ser 

informada o mais rapidamente possível e, 

em todo o caso, no prazo máximo de 60 

dias a contar da data em que solicitar o 

acesso, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer. 

5. A pessoa interessada deve ser 

informada o mais rapidamente possível e, 

em todo o caso, no prazo máximo de 30 

dias a contar da data em que solicitar o 

acesso, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer. 

Or. fr 

 

Alteração  415 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A pessoa interessada deve ser 

informada do seguimento dado ao 

exercício dos seus direitos de retificação e 

de supressão o mais rapidamente possível 

e, em todo o caso, no prazo máximo de três 

meses a contar da data em que solicitar a 

retificação ou a supressão, ou num prazo 

mais curto se o direito nacional assim o 

estabelecer. 

6. A pessoa interessada deve ser 

informada do seguimento dado ao 

exercício dos seus direitos de retificação e 

de supressão o mais rapidamente possível 

e, em todo o caso, no prazo máximo de três 

meses a contar da data em que solicitar a 

retificação ou a supressão, ou num prazo 

mais curto se o direito nacional assim o 

estabelecer, independentemente da sua 

presença no território da União Europeia. 

Or. fr 

 

Alteração  416 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A pessoa interessada deve ser 

informada do seguimento dado ao 

exercício dos seus direitos de retificação e 

de supressão o mais rapidamente possível 

6. A pessoa interessada deve ser 

informada do seguimento dado ao 

exercício dos seus direitos de retificação, 

de supressão e de limitação do tratamento 
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e, em todo o caso, no prazo máximo de três 

meses a contar da data em que solicitar a 

retificação ou a supressão, ou num prazo 

mais curto se o direito nacional assim o 

estabelecer. 

o mais rapidamente possível e, em todo o 

caso, no prazo máximo de 60 dias a contar 

da data em que solicitar a retificação ou a 

supressão, ou num prazo mais curto se o 

direito nacional assim o estabelecer. 

Or. fr 

 

Alteração  417 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 48.º  Suprimido 

Direito à informação  

1. Os nacionais de países terceiros 

relativamente aos quais tenha sido 

inserida uma indicação nos termos do 

presente regulamento devem ser 

informados de acordo com os artigos 10.º 

e 11.º da Diretiva 95/46/CE. Esta 

informação é prestada por escrito, 

juntamente com uma cópia ou referência 

da decisão nacional que esteve na origem 

da indicação, nos termos do artigo 24.º, 

n.º 1. 

 

2. Tal informação não deve ser 

disponibilizada: 

 

(a) Caso:  

i) Os dados pessoais não tenham sido 

obtidos do nacional do país terceiro em 

questão; 

 

e  

ii) Se comprove a impossibilidade de 

disponibilizar a informação ou o esforço 

envolvido seja desproporcionado; 

 

(b) Caso o nacional do país terceiro em 

questão já possua a informação; 

 

(c) Caso o direito nacional permita uma  
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restrição ao direito de informação, 

nomeadamente para salvaguardar a 

segurança nacional, a defesa, a 

segurança pública ou a prevenção, 

investigação, deteção e repressão de 

infrações penais. 

Or. en 

 

Alteração  418 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os nacionais de países terceiros 

relativamente aos quais tenha sido inserida 

uma indicação nos termos do presente 

regulamento devem ser informados de 

acordo com os artigos 10.º e 11.º da 

Diretiva 95/46/CE. Esta informação é 

prestada por escrito, juntamente com uma 

cópia ou referência da decisão nacional que 

esteve na origem da indicação, nos termos 

do artigo 24.º, n.º 1. 

1. Os nacionais de países terceiros 

relativamente aos quais tenha sido inserida 

uma indicação nos termos do presente 

regulamento devem ser informados pelo 

Estado-Membro autor da indicação o 

mais rapidamente possível e, em todo o 

caso, o mais tardar 30 dias após a 

introdução da indicação em questão, de 

acordo com os artigos 13.º e 14.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 ou com os 

artigos 12.º e 13.º da Diretiva (UE) 

2016/680. Esta informação é prestada por 

escrito, juntamente com uma cópia ou 

referência da decisão nacional que esteve 

na origem da indicação, nos termos do 

artigo 24.º, n.º 1. 

Or. fr 

 

Alteração  419 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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1. Os nacionais de países terceiros 

relativamente aos quais tenha sido inserida 

uma indicação nos termos do presente 

regulamento devem ser informados de 

acordo com os artigos 10.º e 11.º da 

Diretiva 95/46/CE. Esta informação é 

prestada por escrito, juntamente com uma 

cópia ou referência da decisão nacional que 

esteve na origem da indicação, nos termos 

do artigo 24.º, n.º 1. 

1. Os nacionais de países terceiros 

relativamente aos quais tenha sido inserida 

uma indicação nos termos do presente 

regulamento devem ser informados de 

acordo com os artigos 13.º e 14.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 ou com os 

artigos 12.º e 13.º da Diretiva (UE) 

2016/680. Esta informação é prestada por 

escrito, juntamente com uma cópia ou 

referência da decisão nacional que esteve 

na origem da indicação, nos termos do 

artigo 24.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

Os artigos 13.º e 14.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e os artigos 12.º e 

13.º da Diretiva Polícia (relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 

investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais) 

estabelecem exceções às regras relativas à prestação de informação aos titulares dos dados. 

 

Alteração  420 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Tal informação não deve ser 

disponibilizada: 

Suprimido 

(a) Caso:  

i) Os dados pessoais não tenham sido 

obtidos do nacional do país terceiro em 

questão; 

 

e  

ii) Se comprove a impossibilidade de 

disponibilizar a informação ou o esforço 

envolvido seja desproporcionado; 

 

(b) Caso o nacional do país terceiro em 

questão já possua a informação; 
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(c) Caso o direito nacional permita uma 

restrição ao direito de informação, 

nomeadamente para salvaguardar a 

segurança nacional, a defesa, a 

segurança pública ou a prevenção, 

investigação, deteção e repressão de 

infrações penais. 

 

Or. en 

Justificação 

Os artigos 13.º e 14.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e os artigos 12.º e 

13.º da Diretiva Polícia (relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 

investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais) 

estabelecem exceções às regras relativas à prestação de informação aos titulares dos dados. 

Não é legalmente correto nem adequado criar um conjunto de exceções diferentes e 

sobrepostas a estas regras. 

 

Alteração  421 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

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 apagar 

informações ou obter uma indemnização 

relativamente a uma indicação que lhe diga 

respeito. 

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 apagar 

informações ou obter uma limitação do 

tratamento e uma indemnização 

relativamente a uma indicação que lhe diga 

respeito. 

Or. fr 

 

Alteração  422 

Jussi Halla-aho 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 49 – n.º 3 – primeiro parágrafo – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

A fim de dispor de uma visão geral 

coerente do funcionamento das vias de 

recurso, as autoridades nacionais de 

controlo são convidadas a desenvolver um 

sistema estatístico uniforme para a 

apresentação de relatórios anuais sobre: 

A fim de dispor de uma visão geral 

coerente do funcionamento das vias de 

recurso, as autoridades nacionais de 

controlo devem desenvolver um sistema 

estatístico uniforme para a apresentação de 

relatórios anuais sobre: 

Or. en 

 

Alteração  423 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) O número de pedidos de retificação 

de dados inexatos e de apagamento de 

dados ilegalmente armazenados ao 

responsável pelo tratamento de dados, bem 

como o número de casos em que os dados 

foram retificados ou suprimidos; 

(c) O número de pedidos de retificação 

de dados inexatos e de apagamento ou 

limitação do tratamento de dados 

ilegalmente armazenados ao responsável 

pelo tratamento de dados, bem como o 

número de casos em que os dados foram 

retificados ou suprimidos; 

Or. fr 

 

Alteração  424 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) O número de pedidos de retificação 

de dados inexatos e de apagamento de 

dados ilegalmente armazenados 

apresentados à autoridade nacional de 

controlo; 

(d) O número de pedidos de retificação 

de dados inexatos e de apagamento ou 

limitação do tratamento de dados 

ilegalmente armazenados apresentados à 

autoridade nacional de controlo; 
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Or. fr 

 

Alteração  425 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(f) O número de casos em que um 

tribunal decidiu a favor do requerente em 

qualquer aspeto do processo; 

(f) O número de casos em que um 

tribunal decidiu a favor do requerente em 

qualquer aspeto do processo e o número de 

casos que permitam a obtenção de uma 

indemnização; 

Or. fr 

 

Alteração  426 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 49-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 49.º-A  

 Sanções 

 Os Estados-Membros devem garantir que 

qualquer inserção errada de dados no 

SIS, qualquer utilização indevida de 

dados inseridos no SIS e qualquer 

intercâmbio de informações 

suplementares que seja contrário ao 

presente regulamento estão sujeitos a 

sanções ao abrigo da legislação nacional. 

Tais sanções devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. A Europol, 

a Eurojust e a Agência Europeia de 

Guarda de Fronteiras e Costeira devem 

assegurar que qualquer utilização 

indevida de dados inseridos no SIS pelo 

seu pessoal ou por membros das suas 

equipas que tenham acesso ao SIS e que 
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estejam sob a sua autoridade está sujeita a 

sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas. 

Or. en 

Justificação 

A atual Decisão do Conselho sobre o SIS inclui um artigo 65.º sobre as sanções que não foi 

mantida na proposta de regulamento. No entanto, as sanções por utilização indevida de 

dados assumem atualmente uma importância ainda maior, dada a expansão dos dados 

sensíveis inseridos, as novas categorias de indicações e a expansão das categorias de pessoas 

que têm acesso ao SIS. Nesse mesmo espírito, a Europol, a Eurojust e a AEGFC também 

devem garantir a aplicação de sanções pela utilização indevida de dados. 

 

Alteração  427 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 50 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Cada Estado-Membro garante que 

a sua autoridade nacional de controlo 

tenha acesso ao parecer de pessoas com 

conhecimentos suficientes em matéria de 

impressões digitais. 

Or. fr 

Justificação 

Disposição também prevista no Regulamento Eurodac. 

 

Alteração  428 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados deve assegurar que as 

1. A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados deve assegurar que as 
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atividades de tratamento de dados pessoais 

efetuadas pela Agência respeitam o 

presente regulamento. Por conseguinte, 

aplicam-se as disposições sobre as funções 

e competências previstas pelos artigos 46.º 

e 47.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

atividades de tratamento de dados pessoais 

efetuadas pela Agência respeitam o 

presente regulamento e o Regulamento 

(UE) 2016/679. Por conseguinte, aplicam-

se as disposições sobre as funções e 

competências previstas pelos artigos 46.º 

e 47.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

Or. fr 

 

Alteração  429 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades nacionais de 

controlo e a Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados, agindo no âmbito das 

respetivas competências, devem cooperar 

ativamente no âmbito das suas 

responsabilidades e assegurar a 

supervisão coordenada do SIS. 

1. As autoridades nacionais de 

controlo e a Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados, agindo no âmbito das 

respetivas competências, devem cooperar 

ativamente entre si no âmbito das suas 

responsabilidades em conformidade com o 

artigo 62.º do [Novo Regulamento relativo 

à proteção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais pelas instituições, órgãos, 

organismos e agências da União e à livre 

circulação desses dados]. 

Or. en 

 

Alteração  430 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão Europeia deve 

assegurar que a Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados dispõe dos 
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meios necessários para desempenhar as 

funções que lhe são conferidas pelo 

presente regulamento. 

Or. fr 

 

Alteração  431 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 1 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que qualquer utilização 

indevida dos dados do SIS II ou qualquer 

intercâmbio de informações 

suplementares que viole o disposto na 

presente decisão sejam sujeitos a sanções 

efetivas, proporcionadas e dissuasivas, 

nos termos da lei nacional. 

Or. fr 

 

Alteração  432 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Agindo no âmbito das respetivas 

competências, estas autoridades devem 

trocar informações relevantes, assistir-se 

mutuamente na realização de auditorias e 

inspeções, analisar as dificuldades de 

interpretação ou aplicação do presente 

regulamento e de outros atos jurídicos 

aplicáveis da União, examinar os 

problemas detetados aquando do exercício 

de controlo independente ou por ocasião 

do exercício dos direitos dos titulares dos 

Suprimido 
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dados, elaborar propostas harmonizadas 

tendo em vista encontrar soluções comuns 

para os eventuais problemas e promover o 

conhecimento dos direitos em matéria de 

proteção de dados, na medida necessária. 

Or. en 

 

Alteração  433 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, 

as autoridades nacionais de controlo e a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados devem reunir-se pelo menos duas 

vezes por ano, no âmbito do Comité 

Europeu para a Proteção de Dados 

instituído pelo Regulamento (UE) 

2016/679. Os custos e a assistência 

associados a essas reuniões são 

suportados pelo Comité instituído pelo 

Regulamento (UE) 2016/679. O 

regulamento interno deve ser aprovado na 

primeira reunião. Devem ser definidos 

conjuntamente novos métodos de 

trabalho, em função das necessidades. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  434 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. O Comité instituído pelo 

Regulamento (UE) 2016/679 transmitirá 

Suprimido 
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ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão, de dois em dois anos, um 

relatório conjunto de atividades no que 

respeita à supervisão coordenada. 

Or. en 

 

Alteração  435 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Responsabilidade Responsabilidade e sanções 

Or. fr 

 

Alteração  436 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Qualquer pessoa ou 

Estado-Membro que sofra danos 

materiais ou imateriais devido a um 

tratamento ilegal ou a qualquer ato 

incompatível com presente regulamento 

tem o direito de obter do Estado-Membro 

responsável uma reparação pelo prejuízo 

sofrido. Esse Estado deve ser total ou 

parcialmente exonerado dessa 

responsabilidade caso consiga comprovar 

que o facto danoso não lhe é de forma 

alguma imputável. As ações de reparação 

interpostas contra um Estado-Membro 

pelos danos referidos nos n.os 1 e 2 são 

regidas pelas disposições do direito 

nacional do Estado-Membro requerido, 

em conformidade com o Regulamento 
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(UE) 2016/671 e com a Diretiva (UE) 

2016/680. 

Or. fr 

 

Alteração  437 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 1 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que 

qualquer tratamento dos dados inseridos 

no SIS ou qualquer intercâmbio de 

informações suplementares não conforme 

com o disposto no presente regulamento 

sejam passíveis de sanções, incluindo 

sanções administrativas e/ou penais 

previstas no direito interno, que sejam 

efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 

Or. fr 

 

Alteração  438 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Agência deve elaborar 

estatísticas diárias, mensais e anuais que 

apresentem o número de registos por 

categoria de indicação, o número de 

acertos por categoria de indicação, o 

número de vezes que o SIS foi consultado 

e o número vezes em que se acedeu ao SIS 

para efeitos de inserção, atualização ou 

supressão de indicações, no total e por cada 

Estado-Membro, bem como estatísticas 

3. A Agência deve elaborar 

estatísticas diárias, mensais e anuais que 

apresentem o número de registos por 

categoria de indicação, o número de 

acertos por categoria de indicação, o 

número de vezes que o SIS foi consultado 

e o número vezes em que se acedeu ao SIS 

para efeitos de inserção, completação, 

atualização ou supressão de indicações, no 

total e por cada Estado-Membro, bem 
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sobre o procedimento de consulta referido 

no artigo 26.º. As estatísticas não podem 

incluir dados pessoais. O relatório 

estatístico anual deve ser publicado. 

como estatísticas sobre o procedimento de 

consulta referido no artigo 26.º. As 

estatísticas não podem incluir dados 

pessoais. O relatório estatístico anual deve 

ser publicado. 

Or. fr 

 

Alteração  439 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A Agência deve transmitir aos 

Estados-Membros, à Comissão, à Europol 

e à Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira os relatórios 

estatísticos que elaborar. A fim de 

controlar a aplicação dos atos jurídicos da 

União, a Comissão deve poder solicitar à 

Agência a transmissão de outros relatórios 

estatísticos específicos, de forma periódica 

ou pontual, sobre o funcionamento ou a 

utilização do SIS e a comunicação 

SIRENE. 

5. A Agência deve transmitir aos 

Estados-Membros, à Comissão, ao 

Parlamento Europeu, à Europol e à 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira, bem como à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados, os 

relatórios estatísticos que elaborar. A fim 

de controlar a aplicação dos atos jurídicos 

da União, a Comissão deve poder solicitar 

à Agência a transmissão de outros 

relatórios estatísticos específicos, de forma 

periódica ou pontual, sobre o 

funcionamento ou a utilização do SIS e a 

comunicação SIRENE. 

Or. fr 

 

Alteração  440 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A Agência deve transmitir aos 

Estados-Membros, à Comissão, à Europol 

e à Agência Europeia da Guarda de 

5. A Agência deve transmitir aos 

Estados-Membros, ao Parlamento 

Europeu, à Comissão, à Europol e à 
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Fronteiras e Costeira os relatórios 

estatísticos que elaborar. A fim de 

controlar a aplicação dos atos jurídicos da 

União, a Comissão deve poder solicitar à 

Agência a transmissão de outros relatórios 

estatísticos específicos, de forma periódica 

ou pontual, sobre o funcionamento ou a 

utilização do SIS e a comunicação 

SIRENE. 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 

e Costeira os relatórios estatísticos que 

elaborar. A fim de controlar a aplicação 

dos atos jurídicos da União, a Comissão 

deve poder solicitar à Agência a 

transmissão de outros relatórios estatísticos 

específicos, de forma periódica ou pontual, 

sobre o funcionamento ou a utilização do 

SIS e a comunicação SIRENE. 

Or. fr 

 

Alteração  441 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 6 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos dos n.os 3 a 5 do presente 

artigo e do artigo 15.º, n.º 5, a Agência 

deve criar, implementar e alojar um 

repositório central nas suas instalações 

técnicas que contenha os dados referidos 

no n.º 3 do presente artigo e no artigo 15.º, 

n.º 5, que não permita a identificação de 

pessoas, mas permita que a Comissão e as 

agências referidas no n.º 5 obtenham os 

referidos relatórios e estatísticas. A 

Agência deve conceder acesso ao 

repositório central aos Estados-Membros, 

à Comissão, à Europol e à Agência 

Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira graças a um meio de acesso 

seguro, através da infraestrutura de 

comunicação com controlo de acesso e 

perfis de utilizador específicos unicamente 

para efeitos da apresentação de relatórios e 

estatísticas. 

Para efeitos dos n.os 3, 4 e 5 do presente 

artigo e do artigo 15.º, n.º 5, a Agência 

deve criar, implementar e alojar um 

repositório central nas suas instalações 

técnicas que contenha os dados referidos 

no n.º 3 do presente artigo e no artigo 15.º, 

n.º 5, que não permita a identificação de 

pessoas, mas permita que a Comissão e as 

agências referidas no n.º 5 obtenham os 

referidos relatórios e estatísticas. A 

Agência, em resposta ao seu pedido, deve 

conceder aos Estados-Membros, à 

Comissão, ao Parlamento, à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados, à 

Europol, à Eurojust e à Agência Europeia 

da Guarda de Fronteiras e Costeira acesso 

ao repositório central, a elementos e 

informações específicos unicamente para 

efeitos da apresentação de relatórios e 

estatísticas. 

Or. fr 

 

Alteração  442 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Dois anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de dois em dois anos, a 

Agência apresenta ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho um relatório sobre o 

funcionamento técnico do SIS Central e da 

infraestrutura de comunicação, incluindo 

sobre a sua segurança e o intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

7. Dois anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de dois em dois anos, a 

Agência apresenta ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho um relatório sobre o 

funcionamento técnico do SIS Central e da 

infraestrutura de comunicação, incluindo 

sobre a sua segurança, a introdução da 

funcionalidade de Sistema Automático de 

Identificação Dactiloscópica e o 

intercâmbio bilateral e multilateral de 

informações suplementares entre Estados-

Membros. 

Or. fr 

 

Alteração  443 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Dois anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de dois em dois anos, a 

Agência apresenta ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho um relatório sobre o 

funcionamento técnico do SIS Central e da 

infraestrutura de comunicação, incluindo 

sobre a sua segurança e o intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

7. Um ano após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de dois em dois anos, a 

Agência apresenta ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho um relatório sobre o 

funcionamento técnico do SIS Central e da 

infraestrutura de comunicação, incluindo 

sobre a sua segurança e o intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Or. fr 
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Alteração  444 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Três anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de quatro em quatro 

anos, a Comissão apresenta uma avaliação 

global do SIS Central e do intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Essa avaliação global deve incluir uma 

análise dos resultados obtidos 

relativamente aos objetivos fixados e uma 

avaliação da validade dos princípios de 

base, bem como da aplicação do presente 

regulamento a respeito do SIS Central, da 

segurança do SIS Central e das implicações 

para as operações futuras. A Comissão 

deve transmitir a avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

8. Um ano após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de dois em dois anos, a 

Comissão apresenta uma avaliação global 

do SIS Central e do intercâmbio bilateral e 

multilateral de informações suplementares 

entre Estados-Membros. Essa avaliação 

global deve ter em conta o parecer da 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, incluir uma análise dos resultados 

obtidos relativamente aos objetivos fixados 

e uma avaliação da validade dos princípios 

de base, bem como da aplicação do 

presente regulamento a respeito do SIS 

Central, da segurança do SIS Central e das 

implicações para as operações futuras. A 

Comissão deve transmitir a avaliação ao 

Parlamento Europeu, à Agência dos 

Direitos Fundamentais e ao Conselho. 

Or. fr 

 

Alteração  445 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Três anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de quatro em quatro 

anos, a Comissão apresenta uma avaliação 

global do SIS Central e do intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Essa avaliação global deve incluir uma 

8. Três anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de quatro em quatro 

anos, a Comissão apresenta uma avaliação 

global do SIS Central e do intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Essa avaliação global deve incluir uma 
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análise dos resultados obtidos 

relativamente aos objetivos fixados e uma 

avaliação da validade dos princípios de 

base, bem como da aplicação do presente 

regulamento a respeito do SIS Central, da 

segurança do SIS Central e das implicações 

para as operações futuras. A Comissão 

deve transmitir a avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

análise dos resultados obtidos 

relativamente aos objetivos fixados e uma 

avaliação da validade dos princípios de 

base, bem como da aplicação do presente 

regulamento a respeito do SIS Central, da 

segurança do SIS Central e das implicações 

para as operações futuras. Esse relatório de 

avaliação global deve incluir também a 

introdução da funcionalidade de Sistema 

Automático de Identificação 

Dactiloscópica, bem como as campanhas 

de informação sobre o SIS organizadas 

pela Comissão em conformidade com o 

artigo 19.º. A Comissão deve transmitir a 

avaliação ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

Or. fr 

 

Alteração  446 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Três anos após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de quatro em quatro 

anos, a Comissão apresenta uma avaliação 

global do SIS Central e do intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Essa avaliação global deve incluir uma 

análise dos resultados obtidos 

relativamente aos objetivos fixados e uma 

avaliação da validade dos princípios de 

base, bem como da aplicação do presente 

regulamento a respeito do SIS Central, da 

segurança do SIS Central e das implicações 

para as operações futuras. A Comissão 

deve transmitir a avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

8. Um ano após o início do 

funcionamento do SIS e, 

subsequentemente, de quatro em quatro 

anos, a Comissão apresenta uma avaliação 

global do SIS Central e do intercâmbio 

bilateral e multilateral de informações 

suplementares entre Estados-Membros. 

Essa avaliação global deve incluir uma 

análise dos resultados obtidos 

relativamente aos objetivos fixados e uma 

avaliação da validade dos princípios de 

base, bem como da aplicação do presente 

regulamento a respeito do SIS Central, da 

segurança do SIS Central e das implicações 

para as operações futuras. A Comissão 

deve transmitir a avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

Or. fr 
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Alteração  447 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 8-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 8-A. Um ano após a entrada em vigor 

do presente regulamento, a Comissão e a 

Agência devem desenvolver a 

funcionalidade de Sistema Automático de 

Identificação Dactiloscópica (AFIS). 

Or. fr 

 

Alteração  448 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54 – n.º 8 -B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 8-B. Dois anos após a entrada em vigor 

do presente regulamento, os 

Estados-Membros devem ter começado as 

adaptações necessárias para a introdução 

de uma funcionalidade de Sistema 

Automático de Identificação 

Dactiloscópica (AFIS). 

Or. fr 

Alteração  449 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 54-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 54.º-A  

 Exercício da delegação 
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 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. O poder de adotar atos delegados 

referido nos artigos 8.º, n.º 4, 12.º, n.º 7, 

32.º, n.º 5, 42.º, n.º 4, 51.º, n.º 3, e 75.º, 

n.º 2-A, é conferido à Comissão por um 

período indeterminado a partir de ... [data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

 3. A delegação de poderes referida nos 

artigos 8.º, n.º 4, 12.º, n.º 7, 32.º, n.º 5, 

42.º, n.º 4, 51.º, n.º 3, e 75.º, n.º 2-A, 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 de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

 4. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre legislar melhor. 

 5. Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notifica‑ o simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 6. Um ato delegado adotado nos termos do 

artigo 8.º, n.º 4, 12.º, n.º 7, 32.º, n.º 5, 42.º, 

n.º 4, 51.º, n.º 3, e 75.º, n.º 2-A, só entra 

em vigor se não tiverem sido formuladas 

objeções pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho no prazo de dois meses a 

contar da notificação desse ato ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 

se, antes do termo desse prazo, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

tiverem informado a Comissão de que não 

têm objeções a formular. O referido prazo 

pode ser prorrogado por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
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Conselho. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que foram propostos atos delegados mais atrás no texto, é necessário incluir as 

disposições pertinentes relativas ao exercício dessa delegação. 

 


