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Alteração  1 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 
 
Proposta de resolução B8-0676/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
Agenda Europeia para a Segurança 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 
Proposta de resolução Alteração 

45. Sublinha que as organizações 
terroristas e grupos de criminalidade 
organizada utilizam cada vez mais o 
ciberespaço para facilitar todas as formas 
de crime e que a cibercriminalidade e o 
crime facilitado pela cibernética 
constituem uma grande ameaça para os 
cidadãos e a economia da UE; faz notar 
que a cibercriminalidade exige uma nova 
abordagem da cooperação judiciária e em 
matéria de aplicação da lei na era digital; 
recorda que os novos desenvolvimentos 
tecnológicos aumentam o impacto da 
cibercriminalidade de forma abrangente e 
célere e, por conseguinte, exorta a 
Comissão a efetuar uma análise exaustiva 
dos poderes das autoridades policiais e 
judiciais, bem como das suas capacidades 
jurídicas e técnicas, em linha e fora de 
linha, de modo a permitir-lhes combater 
eficazmente a cibercriminalidade, 
sublinhando que todas as medidas de 
execução têm de respeitar plenamente os 
direitos fundamentais, ser necessárias e 
proporcionadas e respeitar a legislação 
nacional e da UE; insta a Comissão, em 
particular, a garantir que o direito de 
utilização de cifragem permanece intacto 
em toda a União Europeia e que não são 
aplicadas quaisquer medidas pelos 
Estados-Membros destinadas a retirar ou 
a limitar esse direito; convida a Comissão 

45. Sublinha que as organizações 
terroristas e grupos de criminalidade 
organizada utilizam cada vez mais o 
ciberespaço para facilitar todas as formas 
de crime e que a cibercriminalidade e o 
crime facilitado pela cibernética 
constituem uma grande ameaça para os 
cidadãos e a economia da UE; faz notar 
que a cibercriminalidade exige uma nova 
abordagem da cooperação judiciária e em 
matéria de aplicação da lei na era digital; 
recorda que os novos desenvolvimentos 
tecnológicos aumentam o impacto da 
cibercriminalidade de forma abrangente e 
célere e, por conseguinte, exorta a 
Comissão a efetuar uma análise exaustiva 
dos poderes das autoridades policiais e 
judiciais, bem como das suas capacidades 
jurídicas e técnicas, em linha e fora de 
linha, de modo a permitir-lhes combater 
eficazmente a cibercriminalidade, 
sublinhando que todas as medidas de 
execução têm de respeitar plenamente os 
direitos fundamentais, ser necessárias e 
proporcionadas e respeitar a legislação 
nacional e da UE; insta a Comissão, em 
particular, a garantir que o direito de 
utilização de cifragem permanece intacto 
em toda a União Europeia e que, embora a 

interceção de comunicações no contexto 

de uma investigação policial ou processo 

judicial continue a ser possível com a 
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a dotar a Unidade da UE de Sinalização de 
Conteúdos na Internet da Europol dos 
recursos adicionais necessários ao seu 
funcionamento em vez de proceder a 
reafetações internas de lugares, incluindo 
do pessoal do Centro Europeu contra a 
Cibercriminalidade (EC3), o qual deve 
dispor de um número de efetivos 
suficiente; 

devida autorização judicial, os 
Estados-Membros não devem aplicar 

quaisquer medidas que impliquem uma 

interferência no direito de os indivíduos 
utilizarem a cifragem de dados; convida a 
Comissão a dotar a Unidade da UE de 
Sinalização de Conteúdos na Internet da 
Europol dos recursos adicionais 
necessários ao seu funcionamento em vez 
de proceder a reafetações internas de 
lugares, incluindo do pessoal do Centro 
Europeu contra a Cibercriminalidade 
(EC3), o qual deve dispor de um número 
de efetivos suficiente; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/2 

Alteração  2 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 
 
Proposta de resolução B8-0676/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
Agenda Europeia para a Segurança 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 
Proposta de resolução Alteração 

26. Opõe-se à ideia de utilizar veículos 
aéreos não tripulados armados e «drones» 
de vigilância, em especial no Norte de 
África, como um instrumento na luta 
contra os intervenientes na migração e na 
criminalidade organizada, envolvidos no 

tráfico de seres humanos; insta a VP/AR a 
apresentar um projeto de posição comum 
sobre a utilização de «drones» armados, em 
conformidade com a resolução do 
Parlamento Europeu, de 27 de fevereiro de 
2014, sobre a utilização de «drones» 
armados1; 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 
 

26. Opõe-se à ideia de utilizar veículos 
aéreos não tripulados armados, em especial 
no Norte de África, como um instrumento 
para combater a migração irregular; insta 
a VP/AR a apresentar um projeto de 
posição comum sobre a utilização de 
«drones» armados, em conformidade com 
a resolução do Parlamento Europeu, de 27 
de fevereiro de 2014, sobre a utilização de 
«drones» armados1; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 
 

Or. en 

 
 


