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Alteração 156
Eva Joly
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
livres de escolher as autoridades 
competentes, podendo designar autoridades 
administrativas, policiais ou judiciais para 
desempenhar essa tarefa. Dada a rapidez 
com que os conteúdos terroristas são 
difundidos em todos os serviços em linha, 
esta disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção sejam removidos ou que o acesso 
a esses conteúdos seja bloqueado no prazo 
de uma hora a contar da receção da decisão 
de remoção. Cabe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual decidir se 
devem ou não remover o conteúdo em 
questão ou bloquear o acesso ao mesmo 
para os utilizadores na União.

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
livres de escolher as autoridades 
competentes, podendo designar autoridades 
administrativas, policiais ou judiciais para 
desempenhar essa tarefa. Dada a rapidez 
com que os conteúdos terroristas são 
difundidos em todos os serviços em linha, 
esta disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção sejam removidos ou que o acesso 
a esses conteúdos seja bloqueado assim 
que possível e, se possível, dependendo da 
dimensão e dos recursos do prestador de 
serviços de alojamento virtual, no prazo de 
uma hora a contar da receção da decisão de 
remoção. Cabe aos prestadores de serviços 
de alojamento virtual decidir se devem ou 
não remover o conteúdo em questão ou 
bloquear o acesso ao mesmo para os 
utilizadores na União.
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(Relacionada com a alteração ao artigo 4.º, n.º 2. Deve considerar-se que foi adotada se a 
alteração ao artigo 4.º, n.º 2, for aprovada, ou então devem ser votadas em bloco.)
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Alteração 157
Eva Joly
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos o mais rapidamente possível 
após a receção da decisão de remoção.
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