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7.7.2015 B8-0676/3 

Alteração  3 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que as ameaças à 

segurança interna da União se tornaram 

mais complexas, híbridas, assimétricas, 
não convencionais, internacionais, de 
rápida evolução e difíceis de prever, 

ultrapassando a capacidade de qualquer 

Estado-Membro individual, e que, por 

conseguinte, requerem, mais do que nunca, 

uma resposta da UE coerente, global, 

multidimensional e coordenada, que tenha 
plenamente em consideração o respeito 

pelos direitos fundamentais; 

A. Considerando que as ameaças à 

segurança interna da União se tornaram 

mais complexas, híbridas e internacionais, 
ultrapassando a capacidade de qualquer 

Estado-Membro individual, e que, por 

conseguinte, requerem, mais do que nunca, 

uma resposta da UE e dos seus 
Estados-Membros que seja coerente, 
global, multidimensional e coordenada e 
tenha plenamente em consideração o 

respeito pelos direitos fundamentais e pelo 
Estado de direito; considerando que, 
apesar de se registar um certo aumento da 
gravidade das ameaças, as respostas às 
causas dessas ameaças eram, há muitos 
anos, repressivas, e até militares em 
algumas circunstâncias, e agravaram as 
situações de conflito e sublevações nos 
Estados, em particular na vizinhança 
imediata da UE, sem resolver as ameaças; 
considerando que a Agenda proposta não 
fornece uma análise completa e fiável das 
ameaças e das respetivas causas, nem 
inclui uma avaliação das medidas e 
instrumentos existentes, não 
proporcionando, por isso, uma 
sustentabilidade adequada para as 
diferentes prioridades e medidas 
operacionais propostas pela Comissão; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Alteração  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a proposta da 
Comissão sobre a Agenda Europeia para 
a Segurança para o período de 2015-2020 
se baseia parcialmente nos recentes 
ataques terroristas ocorridos no início de 
2015, em que a falta de cooperação e de 
intercâmbio de informações entre os 
vários serviços de polícia e informação, 
tanto dentro dos Estados-Membros como 
entre eles, desempenhou um papel 
central; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Alteração  5 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a liberdade, a 

segurança e a justiça são objetivos que 

devem ser prosseguidos paralelamente; 

que, para assegurar a liberdade e a justiça, 

as medidas de segurança devem respeitar 

sempre os direitos fundamentais, em 

conformidade com os princípios da 

necessidade e da proporcionalidade, 

devendo ser sujeitas a uma supervisão e 

responsabilização democráticas adequadas; 

que a Agenda Europeia para a Segurança 

não contempla suficientemente a dimensão 

de justiça; 

E. Considerando que a liberdade, a 

segurança e a justiça são objetivos que 

devem ser prosseguidos paralelamente; 

considerando que, para assegurar a 

liberdade e a justiça, as medidas de 

segurança devem respeitar sempre a 
democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais, em conformidade 

com os princípios da necessidade e da 

proporcionalidade, devendo ser sujeitas a 

uma supervisão democrática e 

responsabilização adequadas; que a 

Agenda Europeia para a Segurança não 

contempla suficientemente a dimensão de 

justiça e prevenção; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Alteração  6 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que algumas das causas 

profundas da criminalidade, como o 

aumento das desigualdades, a pobreza e a 

violência racial e xenófoba, não podem ser 

resolvidas unicamente através de medidas 

de segurança, mas precisam de ser 

abordadas num contexto político mais 

vasto, que abranja as políticas social, de 
emprego, de educação, cultural e externa; 

F. Considerando que algumas das causas 

profundas da criminalidade, como o 

aumento das desigualdades, a pobreza, a 
violência racial e xenófoba e os crimes de 
ódio, não podem ser resolvidas unicamente 

através de medidas de segurança, mas 

precisam de ser abordadas num contexto 

político mais vasto, que abranja políticas 

mais eficazes em matéria social, de 
emprego, de educação, cultural e externa; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Alteração  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a cibercriminalidade e 

o crime facilitado pela cibernética afetam a 

segurança dos cidadãos da UE, o mercado 
interno, a propriedade intelectual e a 
prosperidade da União Europeia; que, por 
exemplo, as botnets como forma de 
cibercriminalidade afetam milhões de 
computadores e milhares de alvos ao 
mesmo tempo; 

J. Considerando que a cibercriminalidade e 

o crime facilitado pela cibernética afetam a 

proteção e a segurança de todas as pessoas 
que vivem na UE e o bem-estar e a 
prosperidade da União Europeia;   

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Alteração  8 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a fronteira entre a 
segurança interna e externa é cada vez 
mais ténue, o que requer uma maior 
cooperação e coordenação entre os 
Estados-Membros conducente a uma 
abordagem global e multidimensional; 

Suprimido 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Alteração  9 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Agenda Europeia 
para a Segurança para o período 2015-2020 

proposta pela Comissão e com as 
prioridades nela estabelecidas; considera 

que, tendo em conta os desafios que a 

União Europeia enfrenta atualmente, o 

terrorismo e a radicalização, o crime 

organizado transnacional e a 

cibercriminalidade representam as ameaças 

mais graves, as quais exigem ações 

coordenadas a nível nacional, a nível da 

UE e a nível mundial; salienta que a 

Agenda deve ser estruturada de forma 

flexível para responder a eventuais novos 

desafios no futuro; 

1. Toma nota da Agenda Europeia para a 
Segurança para o período 2015-2020 

proposta pela Comissão e das prioridades 
nela estabelecidas; considera que, tendo em 

conta os desafios que a União Europeia 

enfrenta atualmente, o terrorismo, o 
extremismo violento, o crime organizado 

transnacional e a cibercriminalidade 

representam as ameaças mais graves, as 

quais exigem ações coordenadas a nível 

nacional, a nível da UE e a nível mundial; 

salienta que a Agenda deve ser estruturada 

de forma flexível para responder a 

eventuais novos desafios no futuro; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Alteração  10 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Lamenta profundamente que a 
Comissão não tenha procedido a uma 
avaliação detalhada e exaustiva da 
eficiência e eficácia das medidas e ações 
tomadas no âmbito da Estratégia de 
Segurança Interna (ESI) e do seu impacto 
sobre os direitos fundamentais, as 
liberdades públicas e o respeito do Estado 
de direito, nem das medidas tomadas e 
executadas pelos Estados-Membros no 
contexto da ESI; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Alteração  11 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Reitera o seu apelo à suspensão de 
acordos internacionais como o acordo 
sobre o Registo de Identificação dos 
Passageiros (PNR) com os EUA e a 
Austrália, o acordo sobre o Programa de 
Deteção do Financiamento do Terrorismo 
(TFTP) com os EUA e o chamado Acordo 
«Porto Seguro», e solicita a suspensão de 
todas as atuais propostas legislativas da 
UE, em especial o projeto de diretiva PNR 
da UE, tendo em conta a falta de qualquer 
prova da necessidade ou da 
proporcionalidade; solicita novamente 
que se proceda à suspensão das 
negociações sobre a proposta da UE 
relativa ao PNR até o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) se ter 
pronunciado sobre o Acordo PNR 
UE-Canadá e até a Comissão ter avaliado 
plenamente o acórdão do TJUE, de 8 de 
abril de 2014, nos processos apensos 
C-293/12 e C-594/12 (Digital Rights 
Ireland e Seitlinger e outros); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Alteração  12 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Lamenta a debilidade da análise das 
causas do terrorismo proposta pela 
Comissão e lamenta que apenas tenha em 
conta uma pequena parte dos atos 
terroristas ao sobrestimar e falsear a 
dimensão externa destes atos; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Alteração  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Lamenta que, não obstante a adoção do 

Tratado de Lisboa, que permite a 

intervenção da UE em matéria de 

liberdade, de segurança e de justiça, não 

tenha ainda sido estabelecida uma 
verdadeira governação europeia deste 
espaço; 

5. Lamenta que, não obstante a adoção do 

Tratado de Lisboa, que permite a 

intervenção da UE em matéria de 

liberdade, de segurança e de justiça, não 

tenham sido realizados progressos 
significativos nestas matérias, sendo, de 
facto, possível observar uma tendência 
regressiva no tocante ao respeito pelos 
direitos fundamentais nas medidas 
propostas no domínio da justiça e dos 
assuntos internos (JAI); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Alteração  14 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Congratula-se com a tónica colocada 

pela Agenda nos direitos fundamentais e, 

em especial, com o compromisso da 

Comissão no sentido de avaliar 

escrupulosamente todas as medidas de 

segurança propostas, não só em termos de 

realização dos respetivos objetivos, mas 

também no que respeita à sua 

conformidade com os direitos 

fundamentais; realça a necessidade de a 
Comissão associar à sua avaliação todos os 
organismos e agências competentes, 

nomeadamente a Agência Europeia dos 

Direitos Fundamentais, a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados, a 

Europol e a Eurojust; solicita à Comissão 

que forneça todas as informações e toda a 

documentação sobre essa avaliação, a fim 

de permitir ao Parlamento exercer 

eficazmente o seu controlo democrático;  

7. Congratula-se com a tónica colocada 

pela Agenda nos direitos fundamentais e, 

em especial, com o compromisso da 

Comissão no sentido de avaliar 

escrupulosamente todas as medidas de 

segurança propostas, não só em termos de 

realização dos respetivos objetivos, mas 

também no que respeita à sua 

conformidade com os direitos 

fundamentais; lamenta que não tenha sido 
feita uma avaliação dos instrumentos e 
medidas existentes antes da apresentação 
desta Agenda; pede à Comissão que 
associe à sua avaliação todos os 
organismos e agências competentes, 

nomeadamente a Agência Europeia dos 

Direitos Fundamentais, a Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados, a 

Europol e a Eurojust; solicita à Comissão 

que forneça todas as informações e toda a 

documentação sobre essa avaliação, a fim 

de permitir ao Parlamento exercer 

eficazmente o seu controlo democrático;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Alteração  15 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Recorda, a este respeito, a sua 

condenação de medidas que impliquem a 

recolha vasta, sistemática e generalizada de 

dados pessoais de cidadãos inocentes, 

especialmente tendo em conta os efeitos 

potencialmente graves sobre o direito a um 

processo equitativo, à não discriminação, à 

vida privada e à proteção de dados, à 

liberdade de imprensa, de pensamento e de 

expressão e à liberdade de reunião e de 

associação, bem como de medidas que 

envolvam um potencial significativo de 

utilização abusiva das informações 

recolhidas contra adversários políticos; 
manifesta sérias dúvidas quanto à 
utilidade das medidas de vigilância 

maciça, visto que consistem muitas vezes 
numa busca demasiado alargada da rede 
e, por conseguinte, produzem um número 
excessivo de falsos positivos e negativos; 
alerta para o perigo de as medidas de 

vigilância maciça ocultarem a necessidade 

de investir em medidas de aplicação da lei 

menos onerosas, mais eficazes e menos 

intrusivas; 

8. Recorda, a este respeito, a sua 

condenação de medidas que impliquem a 

recolha vasta, sistemática e generalizada de 

dados pessoais de cidadãos inocentes, em 
violação da legislação da UE e em 
manifesto desrespeito pelo critério da 
necessidade e proporcionalidade 
jurídicas, especialmente tendo em conta os 

efeitos potencialmente graves sobre o 

direito a um processo equitativo, à não 

discriminação, à vida privada e à proteção 

de dados, à liberdade de imprensa, de 

pensamento e de expressão e à liberdade de 

reunião e de associação, bem como de 

medidas que envolvam um potencial 

significativo de utilização abusiva das 

informações recolhidas contra adversários 

políticos; condena as medidas de 

vigilância maciça como uma prática ilegal 
de recolha maciça de dados, que põe em 
causa o princípio da presunção de 
inocência e viola o requisito jurídico da 
proporcionalidade e da necessidade de 
qualquer medida que infrinja os direitos 
humanos numa sociedade democrática; 
alerta para o perigo de as medidas de 

vigilância maciça ocultarem a necessidade 

de investir em medidas de aplicação da lei 

menos onerosas, mais eficazes e menos 

intrusivas; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/16 

Alteração  16 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Observa que os limites entre a 
segurança externa e a segurança interna 
estão cada vez mais esbatidos e 
congratula-se, por conseguinte, com o 
compromisso da Comissão de assegurar 
uma sinergia entre as dimensões interna e 

externa da política de segurança; apela à 

Comissão e aos Estados-Membros para que 

avaliem igualmente o impacto da Agenda 

na Estratégia de Segurança Externa da UE, 

e vice-versa, incluindo no que diz respeito 

às obrigações relativas ao respeito e à 

promoção das liberdades e direitos 

fundamentais e dos valores e princípios 

democráticos, tal como inscritos nas 

convenções e acordos internacionais que 

tenham ratificado ou assinado; sublinha a 
necessidade de continuar a reforçar as 
ligações, as sinergias e a coerência entre 
as duas, em especial para lidar com as 
novas ameaças transversais e híbridas 
com que a Europa se depara, sem deixar 
de respeitar os valores da União e os 
direitos fundamentais; solicita à Comissão 

que apresente relatórios regulares ao 

Parlamento sobre quaisquer outras ações 

destinadas a desenvolver a ligação entre a 

dimensão interna e externa da política de 

segurança e da cooperação com países 

terceiros no domínio da segurança, a fim 

de que este possa exercer o seu direito de 

23. Solicita à Comissão que se 
comprometa a assegurar uma sinergia 

entre as dimensões interna e externa da 

política de segurança; apela à Comissão e 

aos Estados-Membros para que avaliem 

igualmente o impacto da Agenda na 

Estratégia de Segurança Externa da UE, e 

vice-versa, incluindo no que diz respeito às 

obrigações relativas ao respeito e à 

promoção das liberdades e direitos 

fundamentais e dos valores e princípios 

democráticos, tal como inscritos nas 

convenções e acordos internacionais que 

tenham ratificado ou assinado; solicita à 

Comissão que apresente relatórios 

regulares ao Parlamento sobre quaisquer 

outras ações destinadas a desenvolver a 

ligação entre a dimensão interna e externa 

da política de segurança e da cooperação 

com países terceiros no domínio da 

segurança, a fim de que este possa exercer 

o seu direito de controlo democrático, 

juntamente com os parlamentos nacionais; 
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controlo democrático, juntamente com os 

parlamentos nacionais; 

Or. en 



 

AM\1068099PT.doc  PE559.045v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.7.2015 B8-0676/17 

Alteração  17 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Apela à inclusão de cláusulas de grande 

solidez sobre direitos humanos nos acordos 

de cooperação com países terceiros, 

nomeadamente do Norte de África e da 
região do Golfo, no que respeita à 
cooperação em matéria de segurança; 
exige que a cooperação com países não 

democráticos com registos deficientes em 

matéria de direitos humanos seja 

reavaliada; 

24. Apela à inclusão de cláusulas de grande 

solidez sobre direitos humanos nos acordos 

de cooperação com países terceiros, as 
quais devem ser devida e plenamente 
implementadas e acompanhadas; exige 
que a cooperação com países não 

democráticos com registos deficientes em 

matéria de direitos humanos seja 

reavaliada; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Alteração  18 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Reconhece o apelo urgente da 
Comissão para concluir os trabalhos 
sobre a adoção da Diretiva PNR da UE; 
reitera o seu compromisso de trabalhar no 
sentido da sua conclusão até ao final do 
ano; salienta que a Diretiva PNR deve 
respeitar os direitos fundamentais e as 
normas em matéria de proteção de dados, 
incluindo a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça, e prever ao mesmo 
tempo um instrumento eficaz a nível da 
UE; exorta a Comissão a continuar a 
apoiar este processo, fornecendo 
elementos adicionais relevantes para a 
necessidade e a proporcionalidade de uma 
Diretiva PNR da UE; solicita que, no 
futuro, qualquer proposta de criação de 
novos instrumentos no domínio da 
segurança, como o PNR, inclua 
sistematicamente mecanismos de 
intercâmbio de informações e de 
cooperação entre os Estados Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Alteração  19 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Congratula-se com as medidas 

enunciadas na Agenda em matéria de luta 

contra o terrorismo, para combater o 

financiamento do terrorismo, a ameaça de 

nacionais e residentes da UE que viajam 

para o estrangeiro para fins de terrorismo 

(«combatentes estrangeiros») e para 
prevenir a radicalização; toma nota da 

nova estrutura proposta para o Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo, a ser 

criado no seio da Europol, e convida a 

Comissão a esclarecer melhor o seu papel 

exato, bem como as suas funções, poderes 

e competências de supervisão, 

nomeadamente tendo em conta a 

necessidade de assegurar um controlo 

democrático e judicial adequado, aos níveis 

apropriados, incluindo através da revisão 

em curso do mandato da Europol; salienta 

que uma maior partilha de informações 

entre os Estados-Membros é crucial para a 

luta contra o terrorismo e que deve ser feita 

numa base mais estrutural; 

30. Regista as medidas enunciadas na 

Agenda em matéria de luta contra o 

terrorismo, para combater o financiamento 

do terrorismo, a ameaça de nacionais e 

residentes da UE que viajam para o 

estrangeiro para fins de terrorismo e para 

prevenir o extremismo violento; toma nota 

da nova estrutura proposta para o Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo, a ser 

criado no seio da Europol, e convida a 

Comissão a esclarecer melhor o seu papel 

exato, bem como as suas funções, poderes 

e competências de supervisão, 

nomeadamente tendo em conta a 

necessidade de assegurar um controlo 

democrático e judicial adequado, aos níveis 

apropriados, incluindo através da revisão 

em curso do mandato da Europol; salienta 

que uma maior partilha de informações 

entre os Estados-Membros é crucial para a 

luta contra o terrorismo e que deve ser feita 

numa base mais estrutural; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Alteração  20 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Salienta que enfrentar a ameaça 

representada pelos combatentes 

estrangeiros e o terrorismo em geral requer 

uma abordagem multidimensional, assente 

numa abordagem a vários níveis, que 

aborde globalmente os fatores subjacentes, 

como a radicalização, o desenvolvimento 

da coesão social e a inclusão, que facilite a 

reintegração, promovendo a tolerância 

religiosa e política, analisando e 

procurando formas de contrabalançar o 

incitamento em linha à realização de atos 

terroristas, prevenindo as deslocações com 

vista ao ingresso em organizações 

terroristas, prevenindo e contendo o 

recrutamento e a participação em conflitos 

armados, cessando o apoio financeiro às 

organizações terroristas e aos indivíduos 

que nelas pretendam ingressar, garantindo, 

se for caso disso, uma ação judicial firme e 

dotando as autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei com os instrumentos 

adequados ao desempenho das suas 

funções, no pleno respeito dos direitos 

fundamentais; 

33. Salienta que enfrentar a ameaça 

representada pelos combatentes 

estrangeiros e o terrorismo em geral requer 

uma abordagem multidimensional, assente 

numa abordagem a vários níveis, que 

aborde globalmente os fatores subjacentes, 

como o extremismo violento, o 
desenvolvimento da coesão social e a 

inclusão, que facilite a reintegração, 

promovendo a tolerância religiosa e 

política, analisando e procurando formas 

de contrabalançar o incitamento em linha à 

realização de atos terroristas, prevenindo as 

deslocações com vista ao ingresso em 

organizações terroristas, prevenindo e 

contendo o recrutamento e a participação 

em conflitos armados, cessando o apoio 

financeiro às organizações terroristas e aos 

indivíduos que nelas pretendam ingressar, 

garantindo, se for caso disso, uma ação 

judicial firme e dotando as autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei com os 

instrumentos adequados ao desempenho 

das suas funções, no pleno respeito do 
Estado de direito e dos direitos 
fundamentais; 

Or. en 



 

AM\1068099PT.doc  PE559.045v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.7.2015 B8-0676/21 

Alteração  21 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Exorta a Comissão a desenvolver, em 

conjunto com os Estados-Membros, uma 

verdadeira estratégia no que diz respeito 

aos combatentes europeus, que não existe 
na Agenda Europeia para a Segurança, 
em especial para os que regressam de 

zonas de conflito, que querem deixar as 

organizações terroristas que os recrutaram 

e demonstram disponibilidade para 

reintegrar na sociedade; considera que deve 

ser dada uma ênfase especial à situação dos 

jovens combatentes europeus; 

34. Exorta a Comissão a desenvolver, em 

conjunto com os Estados-Membros, uma 

verdadeira estratégia no que diz respeito às 
pessoas que regressam de zonas de 

conflito, que querem deixar as 

organizações terroristas que as recrutaram 

e demonstram disponibilidade para 

reintegrar na sociedade; considera que deve 

ser dada uma ênfase especial à situação dos 

jovens europeus que aderiram a 
organizações terroristas; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Alteração  22 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Título antes do n.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

Radicalização Extremismo violento 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Alteração  23 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Concorda que a prevenção da 
radicalização deve ser uma prioridade para 

a UE; lamenta a falta de medidas mais 
concretas na Agenda para responder à 
radicalização na Europa e apela a uma 
ação urgente e global por parte da 
Comissão no sentido de intensificar as 
medidas destinadas a prevenir a 
radicalização e o extremismo violento, 
impedir a propagação de ideologias 
extremistas e promover a integração e 
inclusão; insta a Comissão a reforçar a 

Rede de Sensibilização para a 

Radicalização (RSR), que reúne todos os 

intervenientes relevantes envolvidos em 

iniciativas para responder à radicalização 
no terreno, e a clarificar o mandato, as 

funções e o âmbito de aplicação da 

proposta para um novo centro de 

excelência da RSR; recomenda que se 

incluam na sua estrutura também decisores 

nacionais e locais, de modo a assegurar a 

aplicação prática das recomendações 

elaboradas por peritos e partes 

interessadas; insta à tomada de medidas 
mais ousadas para lutar contra a 
radicalização na Internet e a utilização de 
sítios Internet ou meios de comunicação 
social para divulgar ideologias radicais na 
Europa; congratula-se com a criação de 
uma Unidade da UE de Sinalização de 

36. Concorda que a prevenção do 
extremismo violento deve ser uma 

prioridade para a UE; insta a Comissão a 

reforçar a Rede de Sensibilização para a 

Radicalização (RSR), que reúne todos os 

intervenientes relevantes envolvidos em 

iniciativas para responder ao extremismo 
violento no terreno, e a clarificar o 
mandato, as funções e o âmbito de 

aplicação da proposta para um novo centro 

de excelência da RSR; recomenda que se 

incluam na sua estrutura também decisores 

nacionais e locais, de modo a assegurar a 

aplicação prática das recomendações 

elaboradas por peritos e partes 

interessadas;  
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Conteúdos na Internet na Europol para 
apoiar os Estados-Membros no sentido de 
identificar e remover conteúdos 
extremistas violentos em linha com a 
cooperação da indústria, e insta a 
Comissão a prever os recursos adicionais 
necessários para o seu funcionamento; 
lamenta a ausência de medidas concretas 
para reforçar o papel da Internet como 
uma ferramenta de sensibilização contra 
a radicalização, nomeadamente a 
divulgação de contradiscursos em linha 
de uma forma proativa, de modo a 
combater a propaganda terrorista; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Alteração  24 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Assinala que o êxito da política de 

segurança deve abordar os fatores 

subjacentes ao extremismo, como a 
radicalização, a intolerância e a 
discriminação, promovendo a tolerância 

política e religiosa, desenvolvendo a 

coesão social e a inclusão e facilitando a 

reintegração; 

37. Assinala que o êxito da política de 

segurança deve abordar os fatores 

subjacentes ao extremismo violento, à 
intolerância e à discriminação, 

promovendo a tolerância política e 

religiosa, desenvolvendo a coesão social e 

a inclusão e facilitando a reintegração; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Alteração  25 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Considera necessário desenvolver uma 

investigação exaustiva e elaborar medidas 

concretas, com o apoio financeiro e 

operacional da Comissão, a fim de 

promover e partilhar com todos os 

cidadãos europeus, através de canais de 

comunicação eficazes, os nossos valores 
comuns de tolerância, pluralismo, respeito 

pela liberdade de expressão e de 

consciência, bem como os nossos direitos 

fundamentais de um modo geral; considera 

que a Agenda deve igualmente sublinhar a 

necessidade de combater os preconceitos 

sobre as religiões, em particular o Islão, as 

quais não são responsáveis, por si só, pela 
radicalização e pelo terrorismo; 

38. Considera necessário desenvolver uma 

investigação exaustiva e elaborar medidas 

concretas, com o apoio financeiro e 

operacional da Comissão, a fim de 

promover e partilhar com todos os 

cidadãos europeus, através de canais de 

comunicação eficazes, os valores comuns 

de tolerância, pluralismo, respeito pela 

liberdade de expressão e de consciência, 

bem como os nossos direitos fundamentais 

de um modo geral; considera que a Agenda 

deve igualmente sublinhar a necessidade de 

combater os preconceitos sobre as 

religiões, em particular o Islão, as quais 

não são responsáveis, por si só, pelo 
extremismo violento e pelo terrorismo; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Alteração  26 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Manifesta a sua preocupação 
relativamente ao recente aumento de 
incidentes e crimes de ódio, incluindo em 
linha, contra cidadãos europeus; insta os 
Estados-Membros a protegerem os seus 
cidadãos contra atentados futuros e a 
impedir o incitamento ao ódio e quaisquer 
atos de intolerância com base na origem, 
crença ou religião, incluindo através de 
um trabalho educativo direcionado para 
os jovens e da promoção do diálogo 
inclusivo; 

Suprimido 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Alteração  27 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Salienta a gravidade do crime 
organizado no domínio do tráfico de seres 
humanos; chama a atenção para o grau 
extremo de violência e brutalidade 
exercido por criminosos sobre este grupo 
particularmente vulnerável; congratula-se 
com o quadro existente e concorda com a 
necessidade de uma estratégia pós-2016 
que envolva a Europol e a Eurojust, com 
os seus conhecimentos específicos neste 
domínio; 

Suprimido 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Alteração  28 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli,  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Reconhece que a luta contra a 

criminalidade organizada exige uma forte 

ação europeia; apoia a determinação da 

Comissão para abordar este problema; 

solicita à Comissão, em particular, que 

estabeleça uma cooperação sólida no 

combate ao tráfico de seres humanos, mas 
que coopere também com os países 

terceiros no sentido de prevenir o tráfico 
ilícito de migrantes, a fim de evitar novas 

tragédias no Mediterrâneo; 

42. Reconhece que a luta contra a 

criminalidade organizada exige uma forte 

ação europeia; apoia a determinação da 

Comissão para abordar este problema; 

solicita à Comissão, em particular, que 

estabeleça uma cooperação sólida no 

combate ao tráfico de migrantes, em 
cooperação também com os países 

terceiros, a fim de evitar novas tragédias no 

Mediterrâneo; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Alteração  29 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Lamenta o facto de o projeto de 
orçamento da Comissão para 2016 prever 
um aumento do orçamento da Europol em 
apenas cerca de 1,5 milhões de euros, o 
que não lhe proporciona os recursos 
necessários para criar, tal como previsto 
na Agenda, um Centro Europeu de Luta 
contra o Terrorismo e uma Unidade da 
UE de Sinalização de Conteúdos na 
Internet; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


