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7.7.2015 B8-0676/30 

Alteração  30 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a exceção por 

motivos de segurança nacional prevista no 

artigo 4.º, n.º 2, do TUE não pode ser 

aplicada com o objetivo de permitir que as 

agências de segurança nacional infrinjam 

os interesses, nomeadamente económicos, 

de outros Estados Membros, os direitos 

dos seus cidadãos e residentes e a 

legislação e as políticas da União 

Europeia e dos países terceiros em termos 

mais gerais; 

C. Considerando que a segurança nacional 

continua a ser da exclusiva 

responsabilidade de cada 

Estado-Membro, nos termos do artigo 4.º, 

n.º 2, do TUE, 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Alteração  31 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a utilização de 

cifragem de dados constitui uma medida 

essencial de salvaguarda e de segurança 

que permite aos indivíduos protegerem-se 

contra a vigilância maciça e atividades 

criminosas e exercerem os seus direitos 

fundamentais na UE e em países 

terceiros, para além de ser um importante 

instrumento de reforço da confiança no 

ambiente em linha; que o direito de 

utilização de cifragem de dados não deve, 

por conseguinte, ser violado sob o 

pretexto da luta contra a criminalidade; 

I. Considerando que a utilização de 

cifragem de dados constitui uma 

ferramenta essencial de salvaguarda e de 

segurança que permite aos indivíduos 

protegerem-se contra atividades criminosas 

e reforçar a sua confiança no ambiente em 

linha; considerando, além disso, que 

importa ter em mente que muitos 

criminosos utilizam medidas de defesa, 

como a cifragem de dados e outras 

ferramentas, a fim de salvaguardar e 

dissimular as suas atividades, o que 

representa um verdadeiro desafio para as 

investigações policiais e judiciais;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Alteração  32 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Congratula-se com o enfoque da 

Comissão na gestão das fronteiras como 

um aspeto essencial da prevenção do 

terrorismo e da criminalidade 

transfronteiras; frisa que a segurança nas 

fronteiras da UE deve ser reforçada 

através de verificações sistemáticas em 

todas as bases de dados existentes, 

nomeadamente o SIS; saúda o 

compromisso da Comissão de apresentar 

a sua proposta revista sobre as Fronteiras 

Inteligentes até ao início de 2016; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Alteração  33 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-A. Exorta a Comissão a proceder a 

uma avaliação completa das medidas 

existentes relacionadas com a luta contra 

a exploração sexual de crianças em linha, 

a fim de decidir se são necessários novos 

instrumentos legislativos, e a averiguar se 

a Europol dispõe dos conhecimentos 

técnicos, dos recursos e do pessoal de que 

necessita para poder combater este crime 

horrendo; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Alteração  34 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Reitera a necessidade de continuar a 

investigar e a abordar as causas profundas 

da criminalidade, incluindo o aumento da 

desigualdade, a pobreza e a discriminação, 

bem como as possíveis perceções de 

injustiça na política externa da UE e dos 

seus Estados-Membros; sublinha, além 

disso, a necessidade de assegurar recursos 

adequados para os assistentes sociais, 

agentes da polícia local e funcionários 

judiciais cujos orçamentos sofreram cortes 

em resultado das medidas de austeridade; 

2. Reitera a necessidade de continuar a 

investigar e a abordar as causas profundas 

da criminalidade, incluindo a desigualdade, 

a pobreza e a discriminação; sublinha, além 

disso, a necessidade de assegurar recursos 

adequados para os assistentes sociais, 

agentes da polícia local e nacional e 

funcionários judiciais, cujos orçamentos 

sofreram cortes em alguns 

Estados-Membros; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Alteração  35 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 das atividades ilegais de 

vigilância maciça de cidadãos da UE, 

especialmente tendo em conta os seus 

efeitos potencialmente graves sobre os 

direitos fundamentais dos cidadãos, 

nomeadamente o direito à vida privada e à 

proteção de dados, à liberdade de 

imprensa, de expressão e de pensamento, e 

evoca a necessidade de reforçar a 

supervisão judicial e parlamentar nesta 

matéria;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Alteração  36 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Constata que não existe uma definição 

acordada de «segurança nacional» na UE, 

o que gera exceções indefinidas nos 

instrumentos jurídicos da UE que 

contenham referências à «segurança 

nacional»;  insta, por conseguinte, a 

Comissão a propor rapidamente uma 

definição e delimitação da exceção por 

motivos de segurança nacional prevista 

no artigo 4.º, n.º 2, do TUE, de modo a 

permitir a adequada responsabilização 

democrática e em matéria de direitos 

fundamentais das medidas de segurança; 

10. Recorda que a segurança nacional 

continua a ser da exclusiva 

responsabilidade de cada 

Estado-Membro, nos termos do artigo 4.º, 

n.º 2, do TUE;  

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Alteração  37 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de melhorar o 

controlo democrático e judicial dos 

serviços de informação dos 

Estados-Membros; observa que o 

Parlamento, o Tribunal de Justiça e o 

Provedor de Justiça não dispõem de 

poderes suficientes para assegurar um 

nível eficaz de controlo das políticas de 

segurança europeias; 

12. Salienta que os parlamentos nacionais 

são inteiramente responsáveis por 

assegurar um controlo democrático e 

judicial adequado dos serviços de 

informação em todos os Estados-Membros; 

saúda o facto de os parlamentos nacionais 

manifestarem amplamente a sua vontade 

de proceder a um intercâmbio de boas 

práticas com o Parlamento Europeu nesta 

matéria;   

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Alteração  38 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de melhorar o 

controlo democrático e judicial dos 

serviços de informação dos 

Estados-Membros; observa que o 

Parlamento, o Tribunal de Justiça e o 

Provedor de Justiça não dispõem de 

poderes suficientes para assegurar um 

nível eficaz de controlo das políticas de 

segurança europeias; 

12. Reconhece o importante papel que os 

serviços de informação desempenham nas 

sociedades democráticas, bem como a 

necessidade de lhes fornecer um quadro 

jurídico adequado e capacidades técnicas 

para salvaguardar o direito fundamental 

dos cidadãos de proteção contra ameaças 

internas e externas, e salienta que as suas 

atividades devem ser sujeitas ao controlo 

dos parlamentos nacionais, à 

responsabilização democrática e ao 

controlo judicial numa sociedade 

democrática baseada no Estado de direito; 

sublinha que os mecanismos e entidades 

nacionais de controlo devem ser 

permanentemente adaptados à rápida 

evolução tecnológica para assegurar um 

nível eficaz de controlo;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/39 

Alteração  39 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que um maior 

desenvolvimento do papel da Europol, da 

Eurojust e da futura Procuradoria Europeia 

deve conduzir a um sistema de aplicação 

da lei e da justiça a nível europeu, mas 

que a eliminação de lacunas e 

fragilidades do controlo democrático é 

uma condição absolutamente 

indispensável para esse desenvolvimento; 

 

21. Realça o importante papel da Europol, 

da Eurojust e da futura Procuradoria 

Europeia na criação de um verdadeiro 

espaço de liberdade, de segurança e de 

justiça da UE e recorda que essas 

agências e organismos são objeto de 

controlo democrático e judicial;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Alteração  40 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Reitera a sua vontade de assegurar a 

responsabilização por violações maciças 

dos direitos fundamentais sob pretexto da 

luta contra o terrorismo, em especial no 

contexto do transporte e detenção ilegal de 

prisioneiros em países europeus pela CIA, 

por meio de inquéritos abertos e 

transparentes; apela à proteção das 

pessoas que revelam tais violações, como 

jornalistas e denunciantes; 

35. Reitera o seu apelo aos 

Estados-Membros para que realizem 

inquéritos e assegurem a 

responsabilização por violações maciças 

dos direitos fundamentais no contexto das 

alegações de transporte e detenção ilegal 

de prisioneiros em países europeus pela 

CIA, por meio de inquéritos judiciais 

abertos e transparentes; confia no papel 

dos parlamentos nacionais e das 

autoridades judiciais nacionais e convida 

a Comissão a contribuir para os esforços 

desenvolvidos pelo Parlamento Europeu a 

este respeito; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Alteração  41 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Concorda que o tráfico de seres 

humanos é um fenómeno que tem de ser 

abordado mais eficazmente a nível 

europeu; rejeita, no entanto, 

veementemente qualquer relação entre a 

migração irregular e o terrorismo; salienta 

que a falta de vias legais para entrar na 

UE no intuito de procurar proteção gera 

uma procura constante de vias ilegais, 

pondo em risco os migrantes mais 

vulneráveis que necessitam de proteção 

internacional; 

40. Insiste em que o tráfico de seres 

humanos representa uma ameaça séria e 

violenta para a segurança dos indivíduos 

vulneráveis, como as mulheres, as 

crianças e os migrantes, que tem de ser 

abordada mais eficazmente a nível 

europeu; recorda, além disso, que os 

passadores e traficantes de seres humanos 

exploram a migração irregular e põem em 

risco a vida dos migrantes para daí 

obterem um lucro; salienta que, segundo a 

Europol e a Eurojust, os grupos de 

criminalidade organizada que facilitam 

ativamente o transporte de migrantes 

irregulares têm sido associados ao tráfico 

de seres humanos, a drogas, a armas de 

fogo e ao terrorismo; 

 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/42 

Alteração  42 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando que, enquanto parte 

importante da agenda para a segurança, 

deve ser prestada especial atenção ao 

apoio e à proteção de todas as vítimas do 

terrorismo e de crimes na UE; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Alteração  43 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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. 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; sublinha a 

necessidade de continuar a reforçar as 

ligações e as sinergias entre as duas; apela 

a uma maior coerência entre os 

instrumentos internos e externos, em 

especial em resposta a questões 

horizontais, como a luta contra o 

terrorismo, a criminalidade organizada, 

os combatentes estrangeiros, a 

ciberdefesa, a introdução clandestina e o 

tráfico de seres humanos e a migração; 

solicita mais sinergias entre a PCSD, nas 

suas dimensões civil e militar, e os 

intervenientes do espaço de liberdade, 

segurança e justiça (Europol, FRONTEX 

e CEPOL); solicita à Comissão que 

mantenha o Parlamento devidamente 

informado sobre as suas futuras ações 

destinadas a desenvolver a ligação entre a 

dimensão interna e externa da política de 

segurança; 
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controlo democrático, juntamente com os 

parlamentos nacionais; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Alteração  44 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Sublinha a importância e a 

oportunidade da análise estratégica em 

curso conduzida pela VP/AR, a qual lhe 

foi confiada pelo Conselho Europeu de 

dezembro de 2013 e que deverá conduzir à 

adoção de uma nova Estratégia Europeia 

de Segurança; considera que uma vasta 

estratégia em matéria de política externa e 

de segurança deve determinar e descrever 

os interesses, prioridades e objetivos da 

UE, as ameaças, desafios e oportunidades 

existentes e em evolução, e os 

instrumentos e meios da UE para lhes dar 

resposta; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/45 

Alteração  45 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  31-A. Recorda, à luz dos recentes ataques 

terroristas em Bruxelas, Paris, 

Copenhaga e Saint-Quentin-Fallavier, a 

necessidade urgente de a UE avaliar 

melhor a ameaça para a segurança da UE 

e de centrar a atenção nas áreas de 

prioridade imediata relativamente à luta 

contra o terrorismo: reforçar a segurança 

das fronteiras externas da UE, reforçar as 

capacidades de sinalização de conteúdos 

na Internet, combater o tráfico ilícito de 

armas de fogo, bem como intensificar a 

partilha de informações e a cooperação 

operacional entre as autoridades 

nacionais responsáveis pela aplicação da 

lei e os serviços de informação; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/46 

Alteração  46 

Monika Hohlmeier 

em nome do Grupo PPE 

 

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 32 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Recorda a importância fundamental da 

desarticulação dos fluxos financeiros na 

luta contra os grupos terroristas e os 

grupos de criminalidade organizada; 

32. Recorda a importância fundamental da 

localização e desarticulação dos fluxos 

financeiros na luta contra as redes 

terroristas e os grupos de criminalidade 

organizada, nomeadamente os fluxos 

financeiros exteriores ao SWIFT; 

congratula-se com os esforços envidados 

para assegurar uma participação 

equitativa e equilibrada no Programa de 

Deteção do Financiamento do Terrorismo 

(TFTP);  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/47 

Alteração  47 

Monika Hohlmeier 

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 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Salienta que a ameaça do 

terrorismo endógeno na UE está a atingir 

níveis inéditos perigosos, desde que os 

fundamentalistas islâmicos ocuparam 

territórios na Síria e no Iraque e 

iniciaram uma campanha de propaganda 

em todo o mundo para unir forças com os 

jihadistas e para levar a cabo atentados 

dentro das fronteiras da UE; 

Or. en 

 

 


