
PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

30.7.2018 cor01 

RETIFICAÇÃO 

do Regulamento (UE) 2017/2226 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro 

de 2017, que estabelece o Sistema de Entrada/Saída (SES) para registo dos dados das entradas 

e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros aquando da 

passagem das fronteiras externas dos Estados-Membros, que determina as condições de 

acesso ao SES para efeitos de aplicação da lei, e que altera a Convenção de Aplicação do 

Acordo de Schengen e os Regulamentos (CE) n.º 767/2008 e (UE) n.º 1077/2011 

(JO L 327 de 9.12.2017, p. 20) 

(Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura, em 25 de outubro de 2017, 

tendo em vista a adoção do supracitado regulamento 

P8_TA(2017)0411) 

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

 

Ao abrigo do artigo 231.º do Regimento do Parlamento Europeu, o regulamento acima 

referido é retificado como se segue: 

Na página 25, considerando (32), sétimo período: 

onde se lê: 

"… e que não sejam titulares do cartão de residência nos termos da Diretiva 2004/38/CE, é 

conveniente …", 

leia-se: 

"… e que não sejam titulares de um cartão de residência nos termos da Diretiva 2004/38/CE 

nem de um título de residência nos termos do Regulamento (CE) n.º 1030/2002 do 

Conselho(3), é conveniente … . 
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(3) Regulamento (CE) n.º 1030/2002 do Conselho, de 13 de junho de 2002, que 

estabelece um modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros 

(JO L 157 de 15.6.2002, p. 1)."; 

Na página 30, artigo 2.º, n.º 3, alínea f): 

onde se lê: 

"... titulares de passaportes emitidos pelo Estado da Cidade do Vaticano;", 

leia-se: 

"... titulares de um passaporte emitido pelo Estado da Cidade do Vaticano ou pela Santa Sé;"; 

Na página 40, artigo 16.º, n.º 2, primeiro parágrafo, alínea d): 

onde se lê: 

"d) O número da vinheta de visto de curta duração … e a data do termo do período de 

validade do visto de curta duração, se for caso disso;", 

leia-se: 

"d) Se for caso disso, o número da vinheta de visto de curta duração … e a data do termo 

do período de validade do visto de curta duração;"; 

Na página 52, artigo 35.º, n.º 6, segundo parágrafo, primeiro período: 

onde se lê: 

"…, ou se estiver na posse de um passaporte emitido pelo Estado da Cidade do Vaticano, o 

nacional de país terceiro informa …", 

leia-se: 

"…, ou se estiver na posse de um passaporte emitido pelo Estado da Cidade do Vaticano ou 

pela Santa Sé, o nacional de país terceiro informa …". 


