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PARTE I - NOTA INTRODUT6RIA 

Nos tenmos do artigo 7.0 da Lei n." 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 

n." 21/2012, de 17 de maio, e pela Lei n." 18/2018, de 2 maio, que regula o 

accmpanharnento, apreclacao e pronuncia pela Assembleia da Hepublica no 

amblto do processo de construcao da Uniao Europeia, bem como da Metodologia 

de escrutfnio das iniciativas europeias, aprovada em 1 de marco de 2016, a 

Cornlssao de Assuntos Europeus recebeu a Proposta de Regulamento do O 

Parlamento Europeu e Conselho relativo a prevencao e difusao de conteudos 

terroristas em linha [COM (2018) 640). 

Tendo em conslderacao o seu objeto, a iniciativa foi remetida a comlssao de 

Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias e a Comissao de 

Cultura, Comunicai,;ao, Juventude e Desporto, que a analisaram e aprovaram os 

respetivos relat6rios que se anexam ao presente Parecer, dele fazendo parte 

integrante. 

PARTE II - CONSIDERANDOS 

0 

Doconteudo 

1 . Considerando que o objetivo global da proposta de regulamento e retorcar os 

instrumentos de ai,;ao da Uni�o Europeia no combate ao conteudo terrorista 

online. 

2. Considerando que a utilizai,;ao indevida de services de alojamento online para 

disseminar conteudos terroristas, radicalizar e recrutar pessoas, constitui 

uma seria preoeupacao ao nivel da sequranca em toda a Uniao. 

3. Tendo em conta que a proposta de regulamento visa aumentar a eficacia das 

medidas de detei,;ao, identificai,;ao e remocao de conteudo terrorista sem que 
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tal tenha implicac;oes na esfera dos direitos furidamentais, tais como a 

liberdade de expressao e intormacao. 

4. Considerando que a definiyao de conteudos terroristas corresponde a 

defini9ao de infra9oes terroristas estipulada na Diretiva 2017/541. 

5. Tendo em conta que a proposta de regulamento propoe, especificamente, a 

possibilidade de haver uma decisao de rernocao de conteudos, emitida por 

autoridades administrativas ou judiciais dos EM, e que nessa clrcunstancia o 

prestador de servi9os e obrigado a remover ou a bloquear o acesso ao 

conteudo no prazo de uma hora, sendo que cabera aos EM definir as 
• 

penaliza9oes aplicavels na eventualidade de incumprimento. 

6. Tendo em conta que a proposta de regulamento propoe, igualmente, que os 

prestadores de services adotem medidas proativas, proporcionais aos riscos, 

de rernocao de material terrorista dos seus servi9os, designadamente atravss 

de ferramentas de deteyao automatizada. 

7. Considerando que, no que respeita a garantia dos direitos fundamentais, os 

prestadores de serviyos devem preservar o conteudo durante seis meses 

para efeitos de revisao e de investigayao, devem observar requisitos de 

transparencia quanto as medidas por si adotadas neste ambito, aumentando 

a sua responsabiliza9ao e que os utilizadores deverao ter acesso a 

mecanismos de reclemacao sobre a remocao dos seus conteudos . 
• 

8. Tendo em conta que os EM devem assegurar que as suas autoridades tern 

capacidade para cooperar entre si e com a Europol e para coordenar medidas 

de remocao e sinalizayao de conteudos. 

9. Tendo em conta que os prestadores de services serao obrigados a designar 

um representante legal na Uniao, no caso de nao estarem estabelecidos 
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fisicamente em nenhum EM, fomecendo, todavia, services na Uniao 

Europeia. 

Da base juridica, principio de subsidiariedade e proporcionalidade 

10.A base jurfdica da proposta em analise e o artigo 114.0 do TFUE, relativo a 

adocao de medidas para o estabelecimento e funcionamento do mercado 

intemo. Esta indicagao da base jurfdica pode suscitar algumas duvidas, 

conforme exposto na opiniao do relator. 

1 1 .  Os servicos em causa - prestadores de servtcos online - sao . services 

transnacionais por natureza, importando evitar um quadro normativo 

fragmentado no espaco europeu. A fragmentagao normativa resullante de 

varias legislagoes nacionais desencontradas poderia ter consequencias nao 

s6 ao nfvel das condleoes asslmefricas de mercado para os prestadores de 

services - pondo em causa o funcionamento do mercado intemo - como ao 

nfvel da seguranga, uma vez que se trata de conteudos terroristas. 

Consequentemente, apenas uma acao ao nfvel europeu podera 

adequadamente ir ao encontro do objetivo pretendido. Neste sentido, a 

proposta de regulamento respeita o princfpio da subsidiariedade. 

12 .  Do mesmo modo, o instrumento escolhido parece respeitar o princfpio da 

proporcionalidade em sentido formal, na medida em que um regulamento 

permite um nfvel de unitormizacao superior e adequado ao objetivo 

pretendido, evitando a adocao de normas e praticas diferentes nos EM, que 

poderia decorrer se o instrumento escolhido fosse uma direliva. 

13 . 0 regulamento proposto pressupoe, no entanto, normas e procedimentos que 

devem ser definidos pelos EM, nomeadamente, as autoridades competentes 

ou as penahzacoes aphcavels. Neste sentido, e no seguimento do parecer da 

Oomissao de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 
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importa assegurar que "devem ser encontradas solueoes tecnico-juridicas 

que garantam adequadamente os principios constitucionais apllcavels", 

PARTE Ill - OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

Partilho as duvidas ja suscitadas por outros Parlamentos nacionais, 

Q designadamente o Bundesrat aiemao, sobre se e suficiente a invocacao do artigo 

114.0  do TFUE como base juridica para este regulamento. Embora as normas 

nele inscritas possam ter um impacto no funcionamento do mercado intemo dos 

servigos, o objetivo central do regulamento e o enfrentamento. do terrorismo 

atraves da obstacutizacao da circulagao de conteudos terroristas online. 

0 

O regulamento procura fazer uma pondaracao entre bens, interesses ou valores 

parcialmente contradit6rios: de um lado, os interesses publicos do combate a 

violencia terrorista e de garantia da seguranga publica, bem como de protecao 

dos direitos individuais dos cidadaos a vida, a liberdade, a seguranga, a 

integridade fisica, entre outros; do outro lado, a liberdade de expressao e a 

liberdade de iniciativa econ6mica (dos isp) e outras posigoes juridicas subjetivas 

fundamentais. Objetivamente, os primeiros ganham um peso de tal torma 
. ' 

significativo que justificam restrigoes drasticas-a criacao e difusao de conteudos 

de divulgagao, apelo, encorajamento, motlvacao ou exaltagao terrorista, de 

movimentos ou individualidades. 

O principio da proporcionalidade em sentido material (diferente do principio da 

proporcionalidade em sentido formal, que se reporta apenas ao tipo de 

instrumento legislativo escolhido pelo legislador europeu) implica, no entanto, 

varias cautelas: as medidas escolhidas por aquele legislador tern de ser 

adequadas ao fim prosseguido, bem como necessarias e proporcionais em 

sentido estrito. Estes instrumentos parametricos devem ser observados logo na 

pr6pria definigao de "conteudos terroristas em linha". 
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Por outro lado, os encargos impostos aos prestadores de servicos niio podem 

ser excessivos e inexequiveis, ou apenas' exequiveis com mobilizacao de meios 

lncornportaveis. Nessa medida, parece acertada a referencia ja feita pelo 

Bundesrat a necessidade de moldar para as pequenas e medias empresas um 

regime distinto daquele a que estiio sujeitas as grandes empresas 

multinacionais, designadamente no que toca ao tempo da reayao exigivel (de 

bloqueamento de conteudos, por exemplo), o qual deve ser mais extenso para 

as primeiras. 

PARTE IV - PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento os relat6rios 'das comissoes 

competentes, a Comissiio de Assuntos Europeus e de parecer que: 

1 . A presente iniciativa respeita o principio da subsidiariedade, uma vez que os 

objetivos visados s6 podem ser adequadamente concretizados com uma 

a9iio ao nfvel europeu. 

2. No que respeita a aplica9iio do regulamento e das normas e procedimentos 

definidos ao nivel nacional, devem ser acauteladas solueoes que garantam o 

respeito pelos princfpios constitucionais aplicaveis, designadamente o 

princfpio da proporcionalidade. 

3. Atendendo a atualidade e relevancia da materta em causa, a Comissiio de 

Assuntos Europeus considera pertinente acompanhar os seus 

desenvolvimentos ao nfvel legislativo e politico, nomeadamente atraves de 

troca de informaeao com o Govemo e com as institui96es europeias, quando 

adequado. 

4. A Comissiio de Assuntos Europeus da, assim, por concluido o escrutfnio da 

presente iniciativa. 
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Palacio de S. Bento, 4 de dezembro de 2018 

O Deputado Relator 

(Vitalino Canas) 

PARTE V - ANEXOS 

(Regina Bastos) 

Relat6rio da Comissiio de Assuntos Constitucionais Direitos liberdades e Garantias 

Relat6rio da Comissiio de Cultura, Comunicai;;iio, Juventude e Desporto 
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Comissao de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

RELAT6RIO 

COM (2018) 640 final - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO relativo a preven�o da difusao de ccnteudos terroristas em linha - 

Contribui�o da Comissao Europeia para a reuniao dos dirigentes realizada em 

Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018 

I. Nota preliminar 

Ao abrigo do disposto no artigo 72, n.2 2, da Lei n.2 43/2006, de 25 de Agosto, alterada 

pela Lei n:2 21/2012, de 17 de Maio, relativa ao "Acompanhamento, apreclacao e 

pronuncia pela Assembleia da Republica no ambito do processo de construcao da Uniao 

Europeia", a Cornissao de Assuntos Europeus solicitou ii Comissao de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a ernissao de relat6rio sobre a COM 

(2018) 640 final - "Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo ii prevencao da difusao de conteudos terroristas em linha - Contrib_ui�ao da 

Comissao Europeia para a reuniao dos dirigentes realizada em Salzburgo em 19 e 20 de 

setembro de 2018. 

Tai relat6rio destina-se a analisar a observancla do prindpio da subsidiariedade, nos 

termos previstos no Protocolo n.2 2 relativo ii apucacsc dos prindpios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado da Uniao Europeia (TUE) e ao 

Tratado do Funcionamento da Uniao Europeia (TFUE). 
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II. Objeto, eonteude e motiva�ao da iniciativa 

A proposta de Regulamento em apreclacao estabelece as regras uniformes para 

prevenir a utiliza�ao abusiva dos services de alojamento virtual para fins de difusao de 

conteudos terroristas em linha. 

Preve-se que as prestadores de services de alojamento virtual cumpram deveres de 

dlligencla para prevenir a difusao de conteudos terroristas atraves dos seus services. 

Para este efeito, a defini�ao de «conteudos terroristas» respeita o ja definido na Diretiva 

relativa a luta contra o terrorismo, abrangendo material e informa�oes que incitem au 

contribuam para a�oes definidas coma terroristas. 

Segundo a proposta, as autoridades competentes nos Estados-Membros devem estar 

habilitadas a emitir decisoes de remocao de conteudos, impondo aos prestadores de 

services que as removam au bloqueiem o acesso aos mesmos no prazo de uma hara 

ap6s rececao da declsao daquelas autoridades. 

Os conteudos removidos e dados conexos devem ser conservados durante seis meses, 

para efeitos do procedimento de revisao e para fins de mvestigacao, sendo necessano 

garantir que as dados conservados nao se encontram acessiveis. 

Par outro lade, a sinaliza�ao de conteudos par parte da autoridade competente au de 
' 

um organismo da Uniao implica que as prestadores de services adotem medidas para 

avaliar rapidamente as conteiidos em causa, nao impondo a obrigatoriedade de 

remocao do conteudo au a fixa�ao de um prazo para o fazer. No entanto, as slnalizacoes 

de conteudos deverao canter elementos minimos e procedimento a seguir para 

informar a autoridade competente. 

E ainda exigido aos prestadores de services a tomada de medidas pr6-ativas par forma 

a proteger as seus servlcos contra a difusao de conteudos terroristas, devendo estas ser 
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proporcionadas e eficazes, tendo ein conta o risco e nivel de exposicao dos conteudos, 

os direitos fundamentais e a  importancla da liberdade de expressao, 

As medidas pr6-ativas, sinaliza�oes de conteudos e suoressoes de conteudos podem ser 

objeto de reclamacao por parte dos fornecedores de conteudos afetados, podendo 

solicitar a reposlcao do conteudo em causa. Os mecanismos relativos a este 

procedimento devem ser estabelecidos pelos prestadores de services de alojamento 

virtual, examinando as reclamacoes e repondo o conteudo sempre que justificado, sem 

demora indevida. 

A9 fornecedor de conteudos devem ainda ser disponibilizadas informa�oes sobre a 

remocao dos seus conteudos, exceto sea autoridade competente tiver exigido a sua nao 

divulga�ao por razoes de seguranca publlca. 

No que respeita a cooperacso nesta rnateria, dispoe a proposta que os Estados 

Membros devem colaborar entre si e, quando necessano, com a Europol, evitando a 

duplica�ao de esforcos e interferencias nas investjgacoes. A fim de facilitar a 

comumcacao, os prestadores de services e os Estados-Membros devem estabelecer 

pontos de contacto. 

Os Estados-Membros deverao ainda estabelecer normas relativas a sancoes a aplicar em 

caso de incumprimento, incluindo sancoes pecuniarias pelo incumprimento sistematlco. 

Precisando mais pormenorizadamente o conteudo da proposta: 

O artigo 1.2 define o objeto, indicando que o regulamento estabelece regras que visam 

prevenir a utiliza�ao abusiva dos services de alojamento virtual para a dlfusao de 

conteudos terroristas em linha, nomeadamente deveres de diligencia para os 

prestadores de services de alojamento virtual e medidas a par em pratlca pelos Estados 

Membros. Define tarnbern o seu ambito de apucacao geografico, cobrindo os 
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prestadores de services de alojamento virtual que propoern services na Uniao, 

independentemente do local em que estejam estabelecidos. 

O artigo 2.2 estabelece as definicces dos termos utilizados na proposta. Estabelece 

tambem uma definicao de conteudos terroristas para fins de prevencao, baseando-se 

na Diretiva relativa a luta contra o terrorismo para abranger o material e as lnformacces 

que incitam, incentivam ou fazem a apologia da pratica de infrai;oes terroristas, ou 

contribuem para as mesmas, fornecem instrui;oes para a pratica de tais infracoes ou 

encorajam a partlcipacao nas atividades terroristas. 

O artigo 3.2 impde aos prestadores de services de alojamento virtual deveres de 

diligencia tendo em conta os direitos fundamentais em causa. 

O artigo 4.2 exige que os Estados-Membros habilitem as autoridades competentes a 

emitir declsoes de remocao de conteudos e impoe aos prestadores de services de 

alojamento virtual que removam os conteudos no prazo de uma hora a contar da 

rececao de uma declsao de remccao. Define igualmente os elementos mfnimos que as 

declsoes de remocao devem center e os procedimentos que os prestadores de services 

de alojamento virtual devem seguir para dar um retorno de informacao a autoridade de 

ernlssao, bem como para informar esta ultima no caso de nao ser possfvel cumprir a 

decisao ou se forem necessaries esclarecimentos adicionais. Exige ainda que a 

autoridade de ernlssao informe a autoridade responsavel pela supervisao das medidas 

pr6-ativas tomadas pelo Estado-Membro competente em relai;ao ao prestador de 

servlcos de alojamento virtual. 

O artigo s.2 preve a obrigacao de os prestadores de services de alojamento virtual 

institufrem medidas para avaliar rapidamente os conteudos objeto de uma sinalizacao 

de conteudos por parte de uma autoridade competente de um Estado-Membro ou de 

um organismo da Uniao, sem, no entanto, impor a obrtgacao de remover o conteudo 

sinalizado, nem fixar prazos especfficos para a ai;ao. Define igualmente os elementos 
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minimos que as sinalizac;oes de conteudos devem conter e os procedimentos que os 

prestadores de servic;os de alojamento virtual devem seguir para dar um retorno de 

informac;ao, bem como para solicitar cleriflcacoes a autoridade que sinalizou o 

conteudo, 

O artigo 6.2 exige que os prestadores de services de alojamento virtual tom em med id as 

pr6-ativas eficazes e proporcionadas, se for caso disso. Estabelece um procedimento 

que garante que certos prestadores de services de alojamento virtual tomem medidas 

pr6-ativas adicionais, se necessario, para atenuar os riscos e em func;ao do grau de 

exposicao dos seus servic;os aos conteudos terroristas. O prestador de services de 

alojamento virtual deve cooperar com a autoridade competente relativamente as 

medidas necessarlas exigidas e, se nao for possivel chegar a acordo, a autoridade pode 

impor medidas ao prestador de servic;os. Este artigo preve igualmente um procedimento 

de revisao da decisao da autoridade. 

0 arngo 7.2 exige que os prestadores de services de alojamento virtual conservem os 

conteudos removidos e os dados conexos durante seis meses, para efeitos do 

procedimento de revisao e para fins de investigacao. Este periodo pode ser prorrogado 

a fim de permitir a finalizac;ao da revisao. O artigo exige igualmente que os prestadores 

de services instituam garantias para assegurar que os conteudos conservados e os dados 

conexos nao estao acessiveis nem sao tratados para outros fins. 

O artigo 8.2 estabelece a obrigac;ao de os prestadores de servic;os de alojamento virtual 

explicarem as suas politicas em materia de luta contra os conteudos terroristas e de 

publicarem anualmente relat6rios de transparencia sobre as medidas tomadas a este 

respeito. 

O artigo 9.2 preve garantias especificas relativas a utilizac;ao e aplicac;ao de medidas pro 

ativas aquando da utilizac;ao de ferramentas automatizadas para assegurar que as 

declsoes sao exatas e devidamente fundamentadas. 
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O artigo 10.2 exige que os prestadores de servlcos de alojamento virtual apliquem 

mecanismos de reclamacao para as supressoes, sinaliza�oes de conteudos e medidas 

pr6-ativas, e analisem prontamente todas as queixas. 

O artigo 11.2 estabelece a obrigacao de os prestadores de services de alojamento virtual 

disponibilizarem informacoes sobre a remocao ao fornecedor de conteudos, salvo se a 

autoridade competente tiver exigido a_nao divulga�ao por razoes de seguranca publica. 

O artigo 12.2 exige que os Estados-Membros assegurem que as autoridades 

competentes dispdem das capacidades e recurses suficientes para cumprirem as 

obrlgacoes que lhes incumbem por forca do presente Regulamento. 

O artigo 13.2 exige que os Estados-Membros colaborem entre si e, sempre que 

adequado, com a Europol, a fim de evitar duphcacoes de esforcos e interferenclas com 

as lnvestlgacoes. Este artigo preve igualmente a possibilidade de os Estados-Membros e 

os prestadores de services de alojamento virtual utilizarem instrumentos espedficos, 

incluindo os da Europol, para o tratamento de dados e o retorno de informa�oes sobre 

as decisoes de remocao e as sinaliza�oes de conteudos, bem como de cooperarem sob re 

medidas pr6-ativas. Exige tarnbem que os Estados-Membros disponham de canais de 

cornunicacao adequados para assegurar o intercambio de informacoes em tempo utll 

aquando da aplica�ao e execucao das dlsposlcoes do presente regulamento. Alem disso, 

o artigo obriga os prestadores de servicos de alojamento virtual a informarem as 

autoridades competentes quando tiverem conhecimento de qualquer elemento de 

prova relative a uma infra�ao terrorista. 

O artigo 14.2 preve o estabelecimento de pontos de contacto tanto pelos prestadores 

de servicos de alojamento virtual como pelos Estados-Membros, a fim de facilitar a 

comunicacao entre sl, em especial no que diz respeito as sinaliza�oes de conteudos e as 

declsoes de remocao, 
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O artigo 15.2 estabelece a cornpetencia dos Estados-Membros para efeitos da 

supervisao das medidas pro-ativas, da fixa�ao das sancoes e do acompanhamento dos 

esforcos. 

O artigo 16.2 exige que os prestadores de services de alojamento virtual que nao 

disponham de um estabelecimento num Estado-Membro, mas que disponibilizem 

services na Uniao, designem um representante legal na Uniao. 

O artigo 17.2 exige que os Estados-Membros designem as autoridades encarregadas de 

emitir as declsoes de remocao, sinalizar conteudos terroristas, supervisionar a aplicacao 

das medidas pr6-ativas e velar pela execucao do Regulamento. 

O artigo 18.2 preve que os Estados-Membros estabelecam as normas relativas as 

sancoes em caso de incumprimento e estabelece os cnterlos que os Estados-Membros 

devem ter em conta para determinar o tipo e o nivel das sancoes. Tendo em conta a 

lmportancta particular que reveste a raplda remocao dos conteudos terroristas 

identificados numa decisao de rernocao, devem ser estabelecidas normas especificas 

em rnateria de sancoes pecuniarias pelo incumprimento. 

O artigo 19.2 estabelece um procedimento mais raprdo e mais flexfvel para alterar os 

modelos fornecidos para as decisoes de remo�ao e os canais de transrnissao 

autenticados atraves de atos delegados. 

O artigo 20.2 estabelece as condicoes em que a Comissao esta habilitada a adotar atos 

delegados para introduzir as alteracoes necessaries nos modelos e fixar os requisitos 

tecnicos para as decisdes de remocao, 

O artigo 21.2 exige que os Estados-Membros recolham e comuniquem lnformacces 

especificas relacionadas com a aplicacao do Regulamento, a fim de ajudar a Comissao a 

exercer as funcoes que lhe incumbem por forca do artigo 23.2. A Cornlssao deve 
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estabelecer um programa pormenorizado para acompanhar as realiza�oes, os 

resultados e o impacto do Regulamento. 

o artigo 22.2 dispoe que a Comissao deve apresentar um retatono sobre a aplica�ao do 

Regulamento dois anos apos a sua entrada em vigor. 

O artigo 23.2 dlspoe que a Cornissao deve apresentar um relatorio sobre a avaliacao do 

Regulamento pelo menos tres anos apes a sua entrada em vigor. 

O artigo 24.2 estabelece que o Regulamento proposto entra em vigor no vigesimo dia 

seguinte ao da sua publlcacao no Jornal Oficial e e aplicavel seis meses apos a data da 

sua entrada em vigor. Este prazo e proposto tendo em conta a necessidade de medidas 

de execucao, reconhecendo ao mesmo tempo a urgencia da aplica�ao integral das 

normas estabelecidas. 

Ill. Base juridica e principio da subsidiariedade 

A proposta de Regulamento encontra a sua base juridica no artigo 114.2 do Tratado 

sobre o Funcionamento da Uniao Europeia, que preve a ado�ao de medidas para 

assegurar o funcionamento do mercado interno. 

O artigo 114.2 e a base juridica adequada para harmonizar as condicoes em que os 

prestadores de services de alojamento virtual prestam services a nivel transnacional no 

Mercado Unico Digital, bem como para dar resposta as dlferencas entre as dlsposlcoes 

dos Estados-Membros que, na ausencia dessa harmontzacao, poderiam prejudicar o 

funcionamento do mercado interno. Visa-se ainda prevenir a emergencia de futuros 

obstaculos a atividade economica resultantes de eventuais divergencias na evolucao das 

legislacoes nacionais. 
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De salientar igualmente que o artigo 114.2 do TFUE pode tambem ser utilizado para 

impor obrigacoes aos prestadores de services estabelecidos fora do territ6rio da UE 

quando a prestacao dos seus services afeta o mercado interno. 

O artigo 114.2 do TFUE confere ao legislador da Uniao a possibilidade de adotar 

Regulamentos e Diretivas. 

Aten den do a que materia a regular diz respeito as obngacoes impostas aos prestadores 

de services que geralmente disponibilizam os seus servicos em mais do que um Estado 

Membro, as dlvergencias na aplica�ao destas normas dificultariam a prestacao de 

services pelos prestadores que operam em varies Estados-Membros. 

O Regulamento, ao permitir impor a mesma obrigacao de modo uniforme em toda a 

Uniao, sendo diretamente aplicavel, proporcionando, por isso, clareza e mais seguranca 

juridica, e evitando eventuais divergencias na transposlcao para o direito dos Estados 

Membros, e, numa materla como esta, a forma que se deve considerar mais adequada. 

No que concerne ao prindpio da subsidiariedade, deve ter-se em conta a dlmensao 

transnational da Internet e a possibilidade de acesso aos conteudos alojados num 

Estado-Membro a partir de qualquer outro Estado-Membro. Nesta perspetiva, e uma 

vez que esta a surgir um quadro fragmentado de normas nacionais para lutar contra os. 

conteudos terroristas em linha e esses riscos estao a aumentar, a adocao de uma a�ao 

diretamente imperativa ao nivel da UE reforca a desejavel seguranca juridica e 

acrescenta eficacla as medidas adotadas pelos prestadores de services de alojamento 

virtual para lutar contra esses conteudos terroristas, desiderato que uma liberdade na 

defini�ao legislativa em cada Estado-Membro, ainda que balizada por uma Diretiva, 

dificilmente alcancarla. 

E verdade que a proposta de Regulamento, embora definindo regras, mecanismos de 

atuacao. deveres e direitos de aplica�ao direta em todos os Estados-Membros, obriga 

ainda estes a agilizarem os seus procedimentos internos para darem boa execucao ao 
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disposto, designadamente em materia de defini�ao das autoridades competentes 

(necessariamente diferentes em cada Estado-Membro) e na concrenzacao quantitativa 

do regime sancionat6rio, mas deve reatcar-se que nessa op�ao normativa est a proposta 

de Regulamento nao e exemplo unico. 

Refira-se, a este prop6sito, que na agiliza�ao destes procedimentos internos, em 

particular no que concerne as declsoes de remocao de conteudos, devem ser 

encontradas as solucoes tecnlco-juridicas que garantam adequadamente os prindpios 

constitucionais aplicavels, 

Destaque-se -alnda-que a proposta de Regulamento revela uma clara preocupacao de 

proporcionalidade, ao nao ir alem do necessarlo para alcancar os objetivos perseguidos, 

procurando uma equilibrada salvaguarda dos direitos e interesses inevitavelmente 

comprimidos pelas medidas preconizadas. 

IV. Conclusoes 

Face ao exposto, a Comissao de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias conclui o seguinte: 

a) Que a Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

- COM (2018) 640 final - relativo a preven�o da difusao de conteudos terroristas 

em linha - Contribui�o da Comissao Europeia para a reuniao dos dirigentes 

realizada em Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018, nao viola o principio da 

subsidiariedade; 

b) Que o legislador nacional, na ado�ao das solu�oes e procedimentos necessaries a 

boa execu�ao deste Regulamento tem de ter em devida considera�o · a 

necessidade de acautelar os principios constitucionais aplicaveis, mormente no 
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que concerne as decisoes que implicam a inevitavel compressao de direitos 

fundamentais; 

c) Que o presente relatorio deve ser remetido a Comissao de Assuntos Europeus. 

Assembleia da Republica, 28 de novembro de 2018 

O Deputado O Presidente da Comissao 
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