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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao acesso em consulta do Sistema de 
Informação sobre Vistos (VIS) por parte das autoridades dos Estados Membros 
responsáveis pela segurança interna e da Europol para efeitos de prevenção, detecção e 
investigação de infracções terroristas e outras infracções penais graves
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0600)1,

– Tendo em conta o nº 1, alínea b) do artigo 30º e o nº 2, alínea c) do artigo 34º do Tratado 
CE, 

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 39º do Tratado CE, nos termos dos quais foi consultado 
pelo Conselho (C6-0053/2006),

– Tendo em conta o Protocolo que integra o acervo de Schengen no âmbito da União 
Europeia, nos termos do qual o Conselho consultou o Parlamento,

– Tendo em conta os artigos 93º e 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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Alteração 1
Considerando 1

(1) A Decisão 2004/512/CE do Conselho, 
de 8 de Junho de 2004, que estabelece o 
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)1

criou o VIS enquanto sistema para o 
intercâmbio de dados sobre vistos entre 
Estados-Membros. A criação do VIS 
representa uma das iniciativas primordiais 
no âmbito da política da União Europeia na 
área da justiça, liberdade e segurança. Um 
dos objectivos do VIS consiste em 
contribuir para melhorar a administração 
da política comum de vistos e para a 
segurança interna e luta contra o 
terrorismo.

(1) A Decisão 2004/512/CE do Conselho, 
de 8 de Junho de 2004, que estabelece o 
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)2

criou o VIS enquanto sistema para o 
intercâmbio de dados sobre vistos entre 
Estados-Membros. A criação do VIS 
representa uma das iniciativas primordiais 
no âmbito da política da União Europeia na 
área da justiça, liberdade e segurança. O 
VIS deveria ter por objectivo a melhoria 
da administração da política comum de 
vistos e contribuir para a segurança interna 
e a luta contra o terrorismo.

Justificação

É necessário deixar claro que o objectivo principal do VIS consiste na melhoria da política 
comum de vistos. O acesso a esse sistema por parte das autoridades nacionais responsáveis 
pela segurança interna e da Europol deve constituir uma excepção.

Alteração 2
Artigo 3, nº 2

2. As alterações ao Anexo serão 
efectuadas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 11º.

2. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão as alterações 
ao Anexo.

A Comissão publicará as alterações no 
Jornal Oficial da União Europeia.

A Comissão publicará as alterações no 
Jornal Oficial da União Europeia e 
incluirá no seu sítio Internet uma versão 
electrónica da lista, que manterá 
actualizada.

A Comissão publicará, de dois em dois 
anos, a lista actualizada consolidada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Justificação

As alterações ao Anexo não devem ser decididas em comitologia, mas simplesmente 
notificadas pelos Estados-Membros à Comissão, tal como prevê o regulamento VIS. Além 

  
1 JO L 213 de 15.6.2004, p. 5.
2 JO L 213 de 15.6.2004, p. 5.
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disso, não é pacífica a legalidade de um procedimento de comitologia para uma medida do 
terceiro pilar. Ver justificação relativa à alteração ao artigo 11º.

A publicação, por si só, das alterações não é suficiente para satisfazer as exigências de 
clareza e transparência. A publicação regular das versões actualizadas consolidadas 
constitui um importante instrumento para de supervisão e controlo.

Alteração 3
Artigo 4, nº 2

2. As alterações ao Anexo serão 
efectuadas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 11º.

2. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão as alterações 
ao Anexo.

A Comissão publicará as alterações no 
Jornal Oficial da União Europeia.

A Comissão publicará as alterações no 
Jornal Oficial da União Europeia e 
incluirá no seu sítio Internet uma versão 
electrónica da lista, que manterá 
actualizada.

A Comissão publicará, de dois em dois 
anos, a lista actualizada consolidada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 2 do artigo 3º.

Alteração 4
Artigo 5, nº 1, introdução

1. O acesso ao VIS em consulta por parte 
das autoridades responsáveis pela 
segurança interna será efectuado dentro do 
limite dos seus poderes e se estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

1. O acesso ao VIS em consulta por parte 
das autoridades responsáveis pela 
segurança interna será efectuado dentro do 
limite dos seus poderes e se estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:

Justificação

A fim de evitar qualquer mal-entendido, importa especificar de forma explícita que o acesso 
das autoridades nacionais responsáveis pela segurança interna e da Europol será autorizado 
unicamente quando estejam preenchidas todas as condições, ou seja, tais condições são 
cumulativas e não alternativas.
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Alteração 5
Artigo 5, nº 1, alínea d)

(d) Se existirem motivos razoáveis, com 
base em indícios factuais, para considerar 
que a consulta dos dados VIS contribuirá 
para a prevenção, detecção ou investigação 
de qualquer das infracções em questão.

(d) Se existirem motivos razoáveis, com 
base em indícios factuais, para considerar 
que a consulta dos dados VIS contribuirá 
de forma substancial para a prevenção, 
detecção ou investigação de qualquer das 
infracções em questão.

Justificação

A relatora concorda com a posição da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados 
(AEPD) segundo a qual o acesso aos dados VIS em derrogação do princípio da limitação do 
objectivo apenas se pode justificar quando a consulta traga uma contribuição substancial 
para a prevenção, detecção ou investigação da grave infracção em questão (parecer da 
AEPD sobre a proposta relativa ao VIS no âmbito do terceiro pilar, p. 4).

Alteração 6
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. A procura referida no nº 2 será 
efectuada com base numa combinação de 
pelo menos dois tipos de dados, a não ser 
que haja uma razão imperativa para a 
utilização de um único tipo de dados.

Justificação

Tendo em conta as tarefas específicas das autoridades nacionais responsáveis pela 
segurança interna, existe uma justificação para uma maior flexibilidade na escolha das 
"chaves" de procura para efectuar pesquisas no sistema, em comparação com a que é 
permitida às autoridades de fronteira e outras cujo acesso é autorizado nos termos do 
regulamento VIS. Seria possível, todavia, mediante uma procura dirigida, com base numa 
combinação de pelo menos dois tipos de dados, reduzir os riscos ligados a "perfis" 
delineados através da utilização de certos dados, como o objectivo da viagem, por exemplo, 
bem como determinados erros, a exemplo da utilização de uma série de fotografias não 
correspondentes (ver, a esse respeito, o parecer da AEPD, p. 4).

Alteração 7
Artigo 5, nº 2 ter (novo)

2 ter. Deverá ser tida em conta a 
qualidade dos dados da procura.
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Justificação

Para uma consulta eficaz do sistema e tendo em vista evitar falsas identificações, que 
poderiam acarretar graves consequências à pessoa interessada, deve ter-se devidamente em 
conta a qualidade e a fiabilidade dos dados que são objecto da procura efectuada. Isto 
comporta igualmente aperfeiçoamentos tecnológicos, como, por exemplo, a tecnologia do 
reconhecimento facial.

Alteração 8
Artigo 6, nº 1, introdução

1. O acesso ao VIS em consulta é 
concedido às autoridades responsáveis pela 
segurança interna de um Estado-Membro 
ao qual o Regulamento VIS não é 
aplicável, dentro do limite dos seus poderes 
e

1. O acesso ao VIS em consulta é 
concedido às autoridades responsáveis pela 
segurança interna de um Estado-Membro 
ao qual o Regulamento VIS não é 
aplicável, dentro do limite dos seus 
poderes, dentro do respeito das 
disposições da presente decisão e

Justificação

Deve ser especificado, de forma explícita, que o acesso por parte das autoridades nacionais 
responsáveis pela segurança interna a que o regulamento não é aplicável deve respeitar 
plenamente as disposições da presente decisão.

Alteração 9
Artigo 8, nº 1

1. A Decisão-quadro do Conselho relativa 
à protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal (2005/XX/JI) será 
aplicável ao tratamento dos dados pessoais 
realizado em conformidade com a presente 
decisão. O tratamento dos dados pessoais 
será controlado pela autoridade ou 
autoridades nacionais independentes de 
controlo da protecção dos dados, tal como 
previsto no artigo 30º da Decisão-quadro 
do Conselho.

1. A Decisão-quadro do Conselho relativa 
à protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal (2005/XX/JI) será 
aplicável ao tratamento dos dados pessoais 
realizado em conformidade com a presente 
decisão. A autoridade ou autoridades 
designadas em cada Estado-Membro e 
dotadas dos poderes referidos no artigo 
30.° da Decisão-quadro do Conselho
controlarão independentemente a 
legitimidade do tratamento de dados 
pessoais VIS, nos termos da presente 
decisão.
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Justificação

As alterações ao artigo 8º são coerentes com as alterações propostas pelo Deputado Coelho 
em relação ao relatório relativo ao VIS no âmbito do primeiro pilar, que serão aceites pela 
relatora, e são igualmente apresentadas no presente relatório a fim de assegurar que os 
acordos de controlo sobre a medida no âmbito do terceiro pilar coincidam com os referentes 
ao primeiro pilar. Isto é importante, na medida em que diz respeito ao mesmo sistema, 
havendo diferença apenas quanto às autoridades às quais é concedido o acesso.

A presente alteração ao nº 1 do artigo 8º constitui uma adaptação da alteração 285, 
apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto de relatório relativo ao VIS no âmbito do 
primeiro pilar.

Alteração 10
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1 bis. A autoridade ou autoridades 
referidas no parágrafo 1 assegurarão que, 
pelo menos todos os quatro anos, as 
operações de processamento de dados na 
estrutura nacional do VIS serão objecto 
de uma auditoria efectuada de acordo 
com as normas internacionais na matéria.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 1 do artigo 8º. A presente alteração corresponde à alteração 
286, apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto de relatório relativo ao VIS no âmbito 
do primeiro pilar.

Alteração 11
Artigo 8, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os Estados-Membros assegurarão 
que a autoridade ou autoridades referidas 
no parágrafo 1 disporão de recursos 
suficientes para realizar as tarefas que 
lhes incumbem por força da presente 
decisão.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 1 do artigo 8º. A presente alteração corresponde à alteração 
287, apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto de relatório relativo ao VIS no âmbito 
do primeiro pilar.
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Alteração 12
Artigo 8, nº 3

3. Os tratamentos dos dados pessoais pela 
Comissão Europeia realizados em 
conformidade com a presente decisão 
observarão o Regulamento (CE) nº 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados e serão controlados pela Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados 
criada pelo artigo 41º do referido 
regulamento.

3. Os tratamentos dos dados pessoais pela 
Comissão Europeia realizados em 
conformidade com a presente decisão 
observarão o Regulamento (CE) nº 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.

A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados controlará a conformidade do 
tratamento dos dados pessoais pela 
Comissão com a presente decisão. As 
obrigações e os poderes referidos nos 
artigos 46° e 47° do Regulamento (CE) n.º 
45/2001 aplicar-se-ão em conformidade.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 1 do artigo 8º. A presente alteração ao nº 1 do artigo 8º 
constitui uma adaptação da alteração 290, apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto 
de relatório relativo ao VIS no âmbito do primeiro pilar.

Alteração 13
Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados assegurará que, pelo 
menos todos os quatro anos, as operações 
de processamento de dados da Comissão 
serão objecto de uma auditoria efectuada 
de acordo com as normas internacionais 
na matéria. O relatório da auditoria será 
enviado ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e às autoridades 
nacionais de controlo referidos no nº 1. A 
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Comissão terá a possibilidade de 
apresentar observações antes que o 
relatório seja adoptado.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 1 do artigo 8º. A presente alteração ao nº 1 do artigo 8º 
constitui uma adaptação da alteração 291, apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto 
de relatório relativo ao VIS no âmbito do primeiro pilar.

Alteração 14
Artigo 8, nº 3 ter (novo)

3 ter. As autoridades nacionais de 
controlo referidas no nº 1 e a Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados
cooperarão activamente entre si e 
suportarão a responsabilidade conjunta 
pela supervisão do VIS.
a) Essas autoridades procederão ao 
intercâmbio das informações relevantes, 
conduzirão investigações conjuntas, 
incluindo auditorias e inspecções 
conjuntas, examinarão as dificuldades de 
interpretação ou de aplicação do presente 
regulamento, estudarão os problemas 
surgidos com o exercício de supervisão 
independente ou no exercício dos direitos 
da pessoa visada pelos dados, elaborarão 
propostas harmonizadas para soluções 
conjuntas a quaisquer problemas e 
promoverão, quando for necessário, a 
sensibilização ao direito à protecção de
dados.
b) A Autoridade Europeia para a 
Protecção de Dados, as autoridades 
nacionais de controlo e a Instância 
Comum de Controlo da Europol 
reunir-se-ão com esse objectivo pelo 
menos duas vezes por ano. Os custos 
destas reuniões serão suportados pela 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados. O regulamento interno será 
adoptado na primeira reunião. Serão 
desenvolvidos conjuntamente outros 
métodos de trabalho, segundo as 
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necessidades. Um relatório de actividades 
conjunto será enviado ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão todos 
os dois anos.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 1 do artigo 8º. A presente alteração ao nº 1 do artigo 8º 
constitui uma adaptação da alteração 294, apresentada pelo Deputado Coelho, ao projecto 
de relatório relativo ao VIS no âmbito do primeiro pilar.

Alteração 15
Artigo 10, nº 1

Cada Estado-Membro, a Europol e a 
Comissão, enquanto organismo 
responsável pela criação e funcionamento 
do Sistema Central de Informação sobre 
Vistos, manterão registos de todas as 
operações de tratamento de dados 
resultantes da consulta do VIS em 
conformidade com a presente decisão. 
Esses registos indicarão o objectivo exacto 
do acesso em consulta, a data e a hora de 
acesso, os critérios de procura utilizados 
para a consulta e a natureza dos dados 
consultados, bem como o nome da 
autoridade que teve acesso ao VIS e 
consultou os seus dados. Além disso, cada 
Estado-Membro e a Europol conservarão 
registos das pessoas responsáveis pela 
consulta dos dados.

Cada Estado-Membro, a Europol e a 
Comissão, enquanto organismo 
responsável pela criação e funcionamento 
do Sistema Central de Informação sobre 
Vistos, manterão registos de todas as 
operações de tratamento de dados 
resultantes da consulta do VIS em 
conformidade com a presente decisão. 
Esses registos indicarão, em conformidade 
com o disposto no nº 1, alíneas b), c) e d), 
do artigo 5º, o objectivo exacto do acesso 
em consulta, a data e a hora de acesso, os 
critérios de procura utilizados para a 
consulta e a natureza dos dados 
consultados, bem como o nome da 
autoridade que teve acesso ao VIS e 
consultou os seus dados. Além disso, cada 
Estado-Membro e a Europol conservarão 
registos das pessoas devidamente 
autorizadas a consultar os dados.

Justificação

A fim de assegurar que se proceda a uma verificação no que respeita à necessidade para 
todas as consultas do VIS e reduzir o risco de um acesso de rotina, importa especificar, de 
forma explícita, que o objectivo exacto deveria referir-se aos elementos que tornam 
necessária a consulta do VIS, tal como prevê o disposto nas alíneas b), c) e d) do artigo 5º 
(ver também o parecer da AEPD, p. 4).

A utilização dos termos "devidamente autorizadas", a exemplo do que ocorre noutras partes 
da decisão, destina-se a evitar confusões. O que é importante é o registo da pessoa que 
consulta efectivamente os dados, ao passo que os termos "pessoas responsáveis pela 
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consulta" poderiam fazer pressupor uma referência a um funcionário de nível superior.

Alteração 16
Artigo 10, nº 2

2. Os registos contendo dados pessoais só 
podem ser utilizados para controlar a 
legalidade do tratamento dos dados à luz da 
protecção de dados, bem como para 
garantir a segurança dos mesmos. Só os 
registos que contenham dados de carácter 
não pessoal podem ser utilizados para o 
controlo e a avaliação previstos no artigo 
12º.

2. Os registos só podem ser utilizados para 
controlar a legalidade do tratamento dos 
dados à luz da protecção de dados, bem 
como para garantir a segurança dos 
mesmos, para efectuar verificações 
internas, nos termos do artigo 10º bis, e
para o controlo e a avaliação previstos no 
artigo 12º.

Justificação

Como no caso do VIS no âmbito do primeiro pilar, esses registos não deveriam ser utilizados 
apenas para controlar a protecção de dados e garantir a segurança dos mesmos, mas 
também para verificações internas, eficazes e periódicas, do acesso ao VIS. Não há razão 
para fazer uma distinção entre os registos contendo dados pessoais e os que contenham 
dados de carácter não pessoal. Esta distinção não existe na proposta relativa ao primeiro 
pilar e, para efectuar o controlo, a Comissão precisaria de utilizar todos os registos.

Alteração 17
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º bis
Verificações internas

As autoridades nacionais referidas no nº 1 
do artigo 4º e a unidade especializada da 
Europol referida no nº 3 do artigo 7º, 
designadas como pontos de acesso 
centrais ao VIS, dotar-se-ão de um serviço 
interno de controlo que será incumbido de 
assegurar a observância da presente 
decisão e de apresentar relatórios 
directamente à direcção. Cada autoridade 
apresentará um relatório periódico à 
respectiva autoridade de controlo e 
cooperará com a mesma.
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Justificação

Como no caso do VIS no âmbito do primeiro pilar, a verificação interna (conceito familiar 
em matéria de controlo financeiro) é muito importante, uma vez que contribuirá para a 
execução efectiva das tarefas das autoridades de controlo, que poderão identificar os 
problemas e concentrar-se nos mesmos durante o processo de verificação interna.

Alteração 18
Artigo 11

Artigo 11 Suprimido
Comité Consultivo

1. Sempre que se faça referência ao 
presente artigo, a Comissão é assistida por 
um comité consultivo composto por 
representantes dos Estados-Membros e 
presidido pelo representante da Comissão.
2.O comité adopta o seu regulamento 
interno mediante proposta do seu 
presidente, com base no modelo de 
regulamento interno publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia. Cada Estado-
Membro designa um representante.
3.O representante da Comissão apresenta 
ao comité um projecto das medidas a 
tomar. O comité dá parecer sobre esse 
projecto num prazo que o presidente pode 
fixar em função da urgência da questão, 
se necessário mediante votação. O 
presidente não vota.
4.O parecer deve ser exarado em acta. 
Cada Estado-Membro tem o direito de 
solicitar que a sua posição conste da acta.
5.A Comissão toma na melhor conta o 
parecer do comité. O comité deve ser por 
ela informado do modo como esse parecer 
foi tomado em consideração.

Justificação

Não é pacífica a legitimidade da delegação pelo Conselho à Comissão dos poderes de 
aplicação no que respeita às medidas no âmbito do terceiro pilar:
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a) ao contrário do Tratado CE, que dispõe de uma base jurídica para a comitologia (nº 3 do 
artigo 203º), o Tratado UE não contém nenhuma disposição que permita ao Conselho 
delegar poderes de aplicação à Comissão.

b) a utilização do procedimento de comitologia privaria o Parlamento do seu direito de ser 
consultado em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 39º do Tratado UE: 
"Previamente à adopção de qualquer das medidas a que se refere o nº 2, alíneas b), c) e d) do 
artigo 34º, o Conselho consultará o Parlamento".

Por carta de 2 de Fevereiro de 2006, a Comissão LIBE solicitou o parecer do Serviço 
Jurídico do Parlamento sobre essas questões e aguarda actualmente uma resposta.

Alteração 19
Artigo 12, nº 1

1. A Comissão velará por que sejam 
instituídos sistemas para acompanhar o 
funcionamento do VIS nos termos da 
presente decisão, relativamente aos 
objectivos fixados em termos de 
resultados, custo-eficácia e qualidade do 
serviço.

1. A Comissão velará por que sejam 
instituídos sistemas para controlar a 
legalidade do processamento e o 
funcionamento do VIS nos termos da 
presente decisão, relativamente aos 
objectivos fixados em termos de 
resultados, custo-eficácia e qualidade do 
serviço.

Justificação

Como observou a AEPD (p. 6 do seu parecer), o controlo não deveria cobrir unicamente os 
aspectos relativos ao desempenho, à relação custo-eficácia e à qualidade dos serviços, mas 
também a conformidade com os requisitos jurídicos, especialmente no domínio da protecção 
de dados. Assim sendo, o âmbito de aplicação do artigo 12º é alargado, a fim de abarcar 
igualmente esse aspecto.

Alteração 20
Artigo 12, nº 2

2. Dois anos após o início do 
funcionamento do VIS e, posteriormente, 
de dois em dois anos, a Comissão 
apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o 
funcionamento técnico do VIS nos termos 
da presente decisão. Esse relatório incluirá 
informações sobre o desempenho do VIS 
relativamente a indicadores quantitativos 
previamente definidos pela Comissão.

2. Dois anos após o início do 
funcionamento do VIS e, posteriormente, 
de dois em dois anos, a Comissão 
apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a legalidade 
do processamento e o funcionamento 
técnico do VIS nos termos da presente 
decisão. Esse relatório incluirá uma 
avaliação dos registos referidos no artigo 
10º e informações sobre o desempenho do 
VIS relativamente a indicadores 
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quantitativos previamente definidos pela 
Comissão, devendo ser examinado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho.

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 21
Artigo 12, nº 3

3. Quatro anos após o início do 
funcionamento do VIS e, posteriormente, 
de quatro em quatro anos, a Comissão 
apresentará nos termos da presente decisão 
um relatório de avaliação global do VIS 
que analisará os resultados alcançados 
relativamente aos objectivos fixados e 
avaliará se os princípios subjacentes à 
presente decisão permanecem válidos, bem 
como as eventuais implicações para o 
funcionamento futuro. A Comissão deve 
apresentar os relatórios de avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. Quatro anos após o início do 
funcionamento do VIS e, posteriormente, 
de quatro em quatro anos, a Comissão 
apresentará nos termos da presente decisão 
um relatório de avaliação global do VIS 
que analisará os resultados alcançados 
relativamente aos objectivos fixados, a 
legalidade do processamento e avaliará se 
os princípios subjacentes à presente 
decisão permanecem válidos, bem como as 
eventuais implicações para o 
funcionamento futuro. A Comissão deve 
apresentar os relatórios de avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sendo 
os mesmos examinados por estas últimas 
Instituições. Os Estados-Membros e a 
Europol responderão a todas as eventuais 
questões formuladas pelas Instituições 
nesse contexto.

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao nº 1 do artigo 12º.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Tendo em vista alcançar um nível mais elevado de segurança interna na UE, a Comissão 
adoptou a pedido do Conselho1, em 24 de Novembro de 2005, a presente proposta no âmbito 
do terceiro pilar, que permitirá o acesso à base de dados VIS às autoridades responsáveis pela 
segurança interna nos Estados-Membros.

Estas autoridades são definidas como sendo responsáveis pela prevenção, detecção e 
investigação de crimes terroristas ou outras infracções criminais graves, devendo 
compreender-se que se trata de serviços de informação e policiais.

O VIS é um sistema de informação comunitário (do primeiro pilar) desenvolvido com o 
objectivo primordial de melhorar a política comum de vistos, assegurando um intercâmbio 
eficaz de dados relativos a vistos entre os Estados-Membros. Nas conclusões do Conselho de 
19 de Fevereiro de 20042 foram formuladas inicialmente orientações sobre a estrutura básica e 
o conteúdo do VIS, seguidas, em Junho de 20043, de uma decisão do Conselho que 
estabeleceu legalmente o VIS, com o respectivo financiamento a cargo do orçamento 
comunitário, definiu a sua estrutura e encarregou a Comissão do desenvolvimento do sistema 
do ponto de vista técnico. A proposta de regulamento da Comissão4 sobre a definição das 
principais normas relativas ao VIS no âmbito do processo de co-decisão está a ser apreciada 
pelo Parlamento. A relatora remete aqui para o relatório que apresentou na Comissão LIBE, 
em 24 de Novembro de 2005.

II. Acesso das autoridades nacionais responsáveis pela segurança interna às bases de 
dados sobre informações em larga escala da Comunidade

A presente proposta deve ser considerada num contexto mais alargado. Em primeiro lugar, 
prevê-se facultar o acesso por parte das autoridades nacionais responsáveis pela segurança 
interna não apenas ao VIS, mas igualmente a outras bases de dados, como, por exemplo, 
Eurodac. O Conselho, já em 20025, havia sublinhado a “necessidade” de conceder tal acesso 
e, mais recentemente, a Comissão voltou a fazê-lo, na sua comunicação sobre a 
interoperabilidade6. Afirma-se, na comunicação, que o acesso a esses sistemas traduzir-se-á 
numa contribuição substancial para a luta contra o terrorismo e as infracções graves, 
preenchendo a “grave lacuna existente actualmente na identificação das pessoas suspeitas de 
terem cometido infracções graves”. 

Em segundo lugar, está a ser estudada a possibilidade de um aumento da interoperabilidade e 

  
1 Ver conclusões do Conselho de 7.3.2005 (doc. 6811/05).
2 Ver doc. 5831/04 do Conselho.
3 Decisão 2004/512/CE do Conselho.
4 COM(2004)0835.
5 Ver docs. do Conselho 5968/02, p. 2 e 8784/02, p. 5(e). 
6 COM(2005)597, em particular  os pontos 4.6 e 5.2.3.
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sinergias entre essas bases de dados e a recente comunicação da Comissão propõe, 
efectivamente, um amplo leque de possibilidades para o futuro das bases de dados JAI. O 
Parlamento tem agora a oportunidade de participar no desenvolvimento da futura estrutura da 
TI para as questões em matéria de JAI e deve aproveitá-la, mediante uma análise exaustiva 
das diversas possibilidades propostas na referida comunicação1.

Em terceiro lugar, deve ser chamada a atenção para o facto de que as autoridades nacionais 
responsáveis pela segurança interna terão acesso às bases (comunitárias) “não criminais”, que 
foram criadas para uma finalidade específica, devendo, pois, ser concedida especial atenção 
aos riscos respeitantes aos direitos humanos e, em particular, aos direitos relativos à vida 
privada dos cidadãos.

Em virtude da natureza sensível da questão e dado que a configuração do VIS irá certamente 
servir de modelo para o SIS II e Eurodac, é de capital importância que a presente proposta 
estabeleça princípios claros e garantias adequadas no que respeita à protecção de dados. À
partida, sobretudo, deve ser especificado claramente que o acesso às bases de dados da 
Comunidade por parte das agências nacionais de segurança interna deve respeitar o princípio 
de limitação do objectivo, podendo o acesso, por conseguinte, ser concedido unicamente em 
circunstâncias excepcionais e desde que sejam acompanhado de garantias específicas2.

III. Pontos positivos da proposta da Comissão

A relatora entende que a proposta da Comissão preenche de modo geralmente satisfatório 
esses importantes requisitos e, em particular, acolhe favoravelmente os seguintes pontos 
positivos:

- Respeito do princípio de limitação da finalidade mediante a proibição explícita do acesso de 
rotina ao VIS por parte das autoridades nacionais responsáveis pela segurança interna, uma 
vez que o objectivo principal do VIS consiste em facilitar a política de vistos. O artigo 5º, o 
considerando 5 e a exposição de motivos da proposta são unânimes a esse respeito, ao 
determinar que o acesso será concedido caso a caso.

- Respeito do princípio de proporcionalidade, de modo que o acesso pode ser solicitado 
unicamente em relação com a prevenção, a detecção e a investigação de crimes terroristas, tal 
como é mencionado na Decisão-quadro 2002/475 do Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo e outras infracções penais graves reguladas pela Convenção Europol.

- Controlo efectivo do sistema, não devendo existir acesso directo ao VIS pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela segurança interna, mas apenas através de pontos de acesso 
nacionais únicos e de uma unidade especializada para a Europol, e prevendo-se a exigência de 
tornar públicos esses pontos de acesso central, bem como a lista das autoridades nacionais 
responsáveis pela segurança interna que podem solicitar tal acesso. 

- Nível elevado de protecção de dados, já que a aplicação da presente decisão está 
condicionada à anterior entrada em vigor da decisão-quadro relativa à protecção de dados para 

  
1 "Briefing paper" de Peter Hobbing (IP/C/LIBE/FWC/2005-8).
2 Ver parecer da AEPD de 20.1.2006 sobre a proposta, pp. 2-3.
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as questões abrangidas pelo terceiro pilar. É proibida, além disso, a retransmissão de dados. 
Embora a decisão-quadro não pareça aplicável, em geral, aos serviços de informação (questão 
que será certamente abordada no âmbito doa apreciação da proposta), a Comissão propõe, no 
nº 1 do artigo 8º que a presente decisão se aplique ao processamento dos dados VIS pelas 
agências nacionais responsáveis pela segurança interna. A relatora está totalmente de acordo 
com esta proposta.

Todos estes pontos constituem, na opinião de relatora, condições essenciais que devem 
constar da versão definitiva da decisão do Conselho, propondo-se, por conseguinte, a sua 
inclusão na cláusula de ligação que estabelecerá um nexo entre a proposta no âmbito do 
primeiro pilar e a presente proposta. Assim, só se pode considerar justificado e proporcionado 
o acesso ao VIS por parte das autoridades do terceiro pilar se estiverem preenchidas as 
condições em causa.

IV. Melhorias possíveis

Foram apresentadas diversas alterações em domínios nos quais a relatora considera 
necessárias clarificações ou melhorias suplementares.

Sendo o VIS um sistema único, notando-se apenas uma diferença quanto às autoridades que 
têm acesso ao mesmo, há domínios nos quais as disposições do terceiro pilar têm de ser 
coerentes com as do primeiro pilar. Este é o caso, nomeadamente, das disposições relativas à 
supervisão e ao controlo, relativamente às quais são apresentadas diversas alterações (em 
particular, aos artigos 8º, 10º e 12º), a fim de ter em conta a referida situação.

É muito importante que a redacção seja clara, a fim de evitar mal-entendidos e assegurar o 
respeito das normas. Esta exigência é particularmente importante no que respeita ao objectivo 
do acesso. Deve ser claramente especificado que as condições de acesso ao VIS estabelecidas 
no nº 1 do artigo 5º são cumulativas (e não alternativas) e que os registos mencionados no 
artigo 10º devem expor o objectivo exacto que torna a consulta necessária de acordo com 
essas condições. Por outro lado, é introduzida uma modificação do artigo 5º, prevendo-se a 
exigência de que a consulta do VIS contribua "substancialmente" para a prevenção, detecção 
ou investigação de um crime grave, a fim de evitar um acesso de rotina1.

No que respeita às chaves de pesquisa, a relatora reconhece que, tendo em conta as tarefas 
específicas das autoridades nacionais responsáveis pela segurança interna, é necessário que as 
mesmas disponham de uma ampla flexibilidade na escolha da chave de pesquisa correcta para 
efectuar uma procura no sistema. Assim sendo, não parece apropriada a proposta tendente a 
limitar às "autoridades do primeiro pilar" a utilização das chaves de pesquisa. É possível que 
surjam ocasiões em que será válido utilizar apenas uma fotografia para efectuar a procura, 
apesar da reduzida fiabilidade de tal procedimento para efeitos de identificação numa base de 
dados de grandes proporções. A relatora recorda o facto ocorrido em Londres, em 22 de Julho 
de 2005, quando a polícia abateu a tiros Jean-Charles de Menezes, uma pessoa totalmente 
inocente, por suspeitar que se tratava de um terrorista suicida. Talvez esta confusão pudesse 
ter sido evitada mediante uma procura numa base de dados a partir da sua fotografia.

  
1 Ver parecer da AEPD de 20.1.2006 sobre a proposta, p. 4.
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A relatora propõe, no entanto, que a busca seja efectuada com base numa combinação de pelo 
menos dois tipos de dados, a não ser que haja uma razão imperativa para a utilização de um 
único tipo de dados. Deste modo, será assegurada uma busca dirigida e eficaz, reduzindo os 
riscos de obter apenas meros "perfis" ou explorações em que se anda "à pesca". Ao mesmo 
tempo, a fim de evitar identificações erróneas, que podem trazer graves consequências para a 
pessoa em questão, será necessário ter devidamente em conta a qualidade e a fiabilidade dos 
dados da procura aquando da sua utilização.

Por último, a relatora coloca a questão da comitologia. Não é pacífica a legitimidade da 
delegação pelo Conselho à Comissão dos poderes de aplicação no que respeita às medidas no 
âmbito do terceiro pilar. A relatora propõe, por conseguinte, a supressão das disposições 
relativas à comitologia e a actualização do Anexo, com a inclusão de um procedimento de 
notificação (para uma justificação mais pormenorizada, ver alteração ao artigo 11º).

V. Conclusão

O acesso das autoridades nacionais responsáveis pela segurança interna às bases de dados VIS 
pode ser necessário, razão pela qual a relatora entende que seria preferível regular tal acesso 
num instrumento jurídico comunitário, em vez de o deixar totalmente aberto à legislação e 
práticas nacionais.

A relatora reitera, no entanto, que o VIS é um sistema de informação desenvolvido por 
aplicação da política comunitária de vistos, e não como instrumento de imposição da lei. Por 
isso, o acesso ao mesmo por parte das autoridades nacionais responsáveis pela segurança 
interna deve continuar a constituir uma excepção e ser acompanhado de estritas garantias. 
Esta abordagem, que foi adoptada pela Comissão na presente proposta, é apoiada pela 
relatora.

O Conselho deve abster-se de reduzir as salvaguardas estritas que a Comissão estabeleceu na 
presente proposta e deve ter em conta as recomendações do Parlamento. Além disso é de 
importância vital que o Conselho trate de forma estreitamente ligada as propostas relativas ao 
primeiro e ao terceiro pilar, uma vez que dizem respeito ao mesmo sistema.

Não se deve ignorar, tão-pouco, a necessidade de uma abordagem coerente por parte do 
Parlamento acerca de todas as propostas relativas às bases de dados JAI, como o SIS II. O 
Parlamento deve analisar cuidadosamente a comunicação da Comissão relativa à 
interoperabilidade e determinar as suas preferências acerca das sinergias entre as actuais e as 
futuras bases de dados JAI.

Finalmente, a relatora gostaria de salientar mais uma vez que na falta da adopção do Tratado 
Constitucional, há que resolver o problema do défice democrático no terceiro pilar, através da 
activação do procedimento "passarela" previsto no artigo 42º do Tratado UE, que permite a 
"comunitarização" dessas questões, mediante a sua transferência para o primeiro pilar.

A relatora apoia a presente proposta com base nas observações anteriores e com as alterações 
propostas.


