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Alteração 174
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 
terroristas em linha. Prevê, nomeadamente:

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão ao público em geral de 
conteúdos terroristas em linha. Prevê, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 175
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 
terroristas em linha. Prevê, nomeadamente:

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir e sancionar 
a utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins de difusão de 
conteúdos terroristas em linha. Prevê, 
nomeadamente:

Or. fr

Alteração 176
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 
terroristas em linha. Prevê, nomeadamente:

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir e combater 
a utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins de difusão de 
conteúdos terroristas em linha. Prevê, 
nomeadamente:

Or. it

Alteração 177
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 
terroristas em linha. Prevê, nomeadamente:

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para combater a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins de difusão de 
conteúdos terroristas ilegais em linha. 
Prevê, nomeadamente:

Or. en

Alteração 178
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

(a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção 
ou, se a remoção não for possível ou 
pertinente no caso vertente, o bloqueio do 
conteúdo;
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Or. fr

Alteração 179
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços abrangidos pelo presente 
regulamento para prevenir a difusão ao 
público em geral de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

Or. en

Alteração 180
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a remoção célere de 
conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 181
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços e assegurar, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
combater a difusão de conteúdos terroristas 
através dos seus serviços, assegurando, 
quando necessário, a sua rápida remoção;

Or. en

Alteração 182
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

(b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para impedir a 
difusão de conteúdos terroristas, permitir a 
sua rápida remoção, ou, se a remoção não 
for possível ou pertinente, o seu bloqueio 
pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual, contribuir para os 
inquéritos penais relacionados com atos 
terroristas, bem como, de modo geral, 
contribuir para a luta contra o terrorismo 
e facilitar a cooperação com as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. fr

Alteração 183
Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

(b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União, respeitando a legislação da União, 
que prevê garantias claras em matéria de 
liberdade de expressão e de informação.

Or. it

Alteração 184
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes 
pertinentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en

Alteração 185
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração
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b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes 
pertinentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en

Alteração 186
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua rápida 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e facilitar a cooperação 
com as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e, se for 
caso disso, os organismos competentes da 
União.

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas ilegais, permitir a sua 
rápida remoção pelos prestadores de 
serviços de alojamento virtual e facilitar a 
cooperação com as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en

Alteração 187
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A aplicação do presente regulamento e, 
em particular, as medidas ou decisões 
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tomadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual em conformidade com 
o presente regulamento, não afetam a 
aplicação dos artigos 14.º e 15.º da 
Diretiva 2000/31/CE. O presente 
regulamento não afeta a competência das 
autoridades e tribunais nacionais para 
determinar a responsabilidade dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em casos específicos, quando não 
estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE para a isenção de 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 188
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que propõem serviços na União, 
independentemente do local do seu 
estabelecimento principal.

2. O presente regulamento é aplicável 
aos prestadores de serviços, tal como 
definidos no presente regulamento, que 
propõem serviços dirigidos ao público em 
geral na União, independentemente do 
local do seu estabelecimento principal.

Or. en

Alteração 189
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável 
aos prestadores de serviços de alojamento 

2. O presente regulamento é aplicável 
aos prestadores de serviços de alojamento 
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virtual que propõem serviços na União, 
independentemente do local do seu 
estabelecimento principal.

virtual, tal como definidos no presente 
regulamento, que propõem serviços na 
União, independentemente do local do seu 
estabelecimento principal.

Or. en

Alteração 190
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não se 
aplica às atividades relacionadas com a 
segurança nacional, uma vez que esta 
continua a ser da exclusiva 
responsabilidade de cada Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 191
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1-A.
O presente regulamento deve ser aplicado 
no pleno respeito dos direitos 
fundamentais consagrados no artigo 6.º 
do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 192
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos em linha a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas ao público em geral, 
excluindo os serviços de alojamento 
virtual na Internet que fornecem as 
infraestruturas técnicas aos operadores 
dos sítios Internet.
Para efeitos do presente regulamento, 
ficam excluídos do âmbito de aplicação os 
seguintes serviços: os serviços de simples 
transporte, os serviços de comunicações 
eletrónicas, os serviços de armazenagem 
temporária («caching»), os serviços de 
infraestrutura informática em nuvem, os 
serviços de proteção, os registos, os 
registadores, os serviços de DNS (sistema 
de nomes de domínio), os serviços de 
pagamento, os serviços de proteção contra 
DDoS (ataques de negação de serviço 
distribuídos) e os serviços de comunicação 
interpessoal.
Não devem ser considerados na aceção e 
para efeitos do presente regulamento os 
«serviços de infraestrutura em nuvem» 
que consistam na disponibilização de 
recursos físicos ou virtuais a pedido para 
oferecer capacidades em termos de 
infraestruturas de computação e 
armazenamento em que o prestador de 
serviços não detém quaisquer direitos 
contratuais sobre os conteúdos que são 
armazenados ou sobre a forma como estes 
são tratados ou colocados à disposição do 
público pelos seus clientes ou pelos 
utilizadores finais desses clientes, nem 
possui capacidade técnica para remover 
conteúdos específicos armazenados pelos 
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seus clientes ou pelos utilizadores finais 
desses clientes;

Or. en

Alteração 193
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação 
destinados aos consumidores que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na difusão 
das informações armazenadas ao público. 
As microempresas e as pequenas 
empresas na aceção do título I do anexo 
da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, os prestadores de serviços tais 
como enciclopédias em linha, repositórios 
educativos ou científicos, plataformas de 
desenvolvimento de software de código 
aberto, mercados em linha, fornecedores 
de serviços de infraestrutura em nuvem 
que não tenham acesso aos conteúdos dos 
clientes e prestadores de serviços de 
computação em nuvem (incluindo 
serviços de computação em nuvem 
empresa a empresa) que não partilhem os 
conteúdos com o público em geral, bem 
como serviços fornecidos por outras 
camadas da infraestrutura da Internet 
que não a camada de aplicação, não 
devem ser considerados prestadores de 
serviços de alojamento virtual na aceção 
do presente regulamento;

Or. en
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Alteração 194
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação cuja 
atividade principal consista na 
armazenagem das informações fornecidas 
por um fornecedor de conteúdos a pedido 
deste e na disponibilização pública das 
informações armazenadas a terceiros;

Or. en

Alteração 195
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização pública das informações 
armazenadas a terceiros;

Or. en

Alteração 196
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

(1) "Prestador de serviços de 
alojamento virtual", um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem dos conteúdos 
fornecidos por um fornecedor de 
conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas a terceiros;

Or. de

Alteração 197
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Fornecedor de conteúdos», um 
utilizador que tenha fornecido informações 
que sejam ou tenham sido armazenadas a 
seu pedido por um prestador de serviços de 
alojamento virtual;

(2) «Fornecedor de conteúdos», um 
utilizador dos serviços de um prestador de 
serviços de alojamento virtual que tenha 
fornecido conteúdos a esse prestador de 
serviços de alojamento virtual com o 
objetivo de difundir esses conteúdos ao 
público em geral;

Or. en

Alteração 198
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Fornecedor de conteúdos», um 
utilizador que tenha fornecido informações 
que sejam ou tenham sido armazenadas a 
seu pedido por um prestador de serviços de 
alojamento virtual;

2. "Fornecedor de conteúdos", um 
utilizador que tenha fornecido conteúdos 
que sejam ou tenham sido armazenados a 
seu pedido por um prestador de serviços de 
alojamento virtual;
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Or. de

Alteração 199
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) «Prestar serviços na União», 
permitir a pessoas singulares ou coletivas 
de um ou mais Estados-Membros a 
utilização dos serviços do prestador de 
serviços de alojamento virtual que tenha 
uma ligação substancial com esse ou esses 
Estados-Membros, tais como:

(3) «Prestar serviços na União», 
permitir a pessoas singulares ou coletivas 
de um ou mais Estados-Membros a 
utilização dos serviços do prestador de 
serviços de alojamento virtual que tenha 
uma ligação com esse ou esses 
Estados-Membros, tais como:

Or. fr

Alteração 200
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um número significativo de 
utilizadores num ou mais 
Estados-Membros;

(b) Utilizadores num ou mais 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 201
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou (5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
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mais informações que: material que contribua para as infrações 
cometidas com dolo e de forma ilícita, tal 
como definidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a) a i), da Diretiva (UE) 2017/541, 
que:

a) Incitem, defendam ou ameacem a 
prática de infrações terroristas, tal como 
definidas na Diretiva (UE) 2017/541;
b) Solicitem a pessoas ou a um grupo de 
pessoas que cometam ou contribuam para 
a prática de infrações terroristas, tal como 
definidas na Diretiva (UE) 2017/541;
c) Promovam as atividades de um grupo 
terrorista, nomeadamente solicitando a 
pessoas ou a um grupo de pessoas que 
apoiem ou participem nas atividades de 
um grupo terrorista na aceção do 
artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

Or. en

Justificação

A definição de conteúdos terroristas deve ser coerente com a definição de infrações 
terroristas constante da Diretiva (UE) 2017/541.

Alteração 202
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
informação ou material disponibilizado 
ao público, com exceção de material 
utilizado para fins educativos, de 
investigação, jornalísticos e outros fins 
editoriais que não incite à prática de atos 
de violência, ligados a organizações 
terroristas tal como definidas pela UE ou 
pela ONU em listas designadas e 
suscetíveis de contribuir para a prática de 
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atos dolosos que constituam infrações ao 
abrigo da legislação nacional, tal como 
enumeradas no artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) 
a i), da Diretiva (UE) 2017/541, que:

Or. en

Alteração 203
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
conteúdo disponível, com exceção de 
conteúdo utilizado para fins educativos, 
de investigação, jornalísticos e outros fins 
editoriais que não incite à prática de atos 
de violência, ligados a organizações 
terroristas tal como definidas pela UE ou 
pela ONU em listas designadas e 
suscetíveis de contribuir para a prática de 
atos dolosos que constituam infrações ao 
abrigo da legislação nacional, tal como 
enumeradas no artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) 
a i), da Diretiva (UE) 2017/541, que:

Or. en

Alteração 204
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
material, com exceção de material 
utilizado para fins educativos, 
jornalísticos e de investigação, suscetível 
de contribuir para a prática de atos 
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dolosos que constituam infrações ao 
abrigo do direito nacional e da União, tal 
como enumerados no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a) a  i), da Diretiva (UE) 
2017/541;

Or. de

Alteração 205
Giorgos Grammatikakis.

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
material, com exceção de material 
utilizado para fins educativos, 
jornalísticos e de investigação que não 
incite à prática de atos de violência, que:

Or. en

Alteração 206
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas ilegais», 
uma ou mais informações que:

Or. en

Alteração 207
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, 
acarretando assim o risco de tais atos 
serem cometidos;

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

(a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação ou 
da justificação da participação na Jiade 
ou em atos de terrorismo islamita, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos, 
e em especial façam a apologia de grupos 
reconhecidos como terroristas, 
nomeadamente os grupos terroristas 
islamitas identificados e classificados 
como tal por um Estado-Membro, e 
apelam à Jiade ou glorificam a Jiade;

Or. fr

Alteração 209
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, 

a) Incitem, de forma ilícita e 
intencional, à prática de infrações 
terroristas na aceção do artigo 3.º, n.º 1, 
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acarretando assim o risco de tais atos 
serem cometidos;

da Diretiva (UE) 2017/541, sempre que 
tais comportamentos gerem 
manifestamente um risco claro, real e 
iminente de poderem ser cometidas uma 
ou mais dessas infrações, sendo puníveis 
como infração penal quando cometidas 
com dolo;

Or. en

Alteração 210
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

(a) Incitem à prática de infrações 
terroristas, acarretando assim o risco de tais 
atos serem cometidos;

Or. de

Alteração 211
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

a) Incite ou faça a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de tais atos serem cometidos;

Or. en

Alteração 212
Marlene Mizzi
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 213
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

b) Distribuam ou de outra forma 
disponibilizem por outros meios em linha 
uma mensagem ao público, com a clara 
intenção de:
- recrutamento para o terrorismo na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva 
(UE) 2017/541
- fornecimento de treino para o terrorismo 
na aceção do artigo 7.º da Diretiva 
(UE) 2017/541
- organização ou facilitação de 
deslocações para fins de terrorismo na 
aceção do artigo 10.º da Diretiva 
(UE) 2017/541

Or. en

Alteração 214
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

(b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas ou justifiquem a 
participação na Jiade e em atos de 
terrorismo islamita;

Or. fr

Alteração 215
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

(b) Solicitem e encorajem a 
participação em infrações terroristas;

Or. de

Alteração 216
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

b) Encoraje a participação em 
infrações terroristas;

Or. en

Alteração 217
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do 
artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2017/541;

Suprimido

Or. en

Alteração 218
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do 
artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2017/541;

Suprimido

Or. en

Alteração 219
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação, a reunião, a 
comunicação ou o apoio a um grupo 
terrorista na aceção do artigo 2.º, n.º 3, da 
Diretiva (UE) 2017/541, ou fomentando a 
difusão de conteúdos terroristas;

Or. en
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Alteração 220
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação, a reunião, a 
comunicação ou o apoio a um grupo 
terrorista na aceção do artigo 2.º, n.º 3, da 
Diretiva (UE) 2017/541, ou fomentando a 
difusão de conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 221
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, designadamente a Jiade, 
nomeadamente incentivando a participação 
ou o apoio a um grupo terrorista na aceção 
do artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2017/541;

Or. fr

Alteração 222
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

(c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
solicitando e incentivando a participação 
ou o apoio a um grupo terrorista na aceção 
do artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 
2017/541;

Or. de

Alteração 223
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
incentivando a participação ou o apoio a 
um grupo terrorista na aceção do artigo 2.º, 
n.º 3, da Diretiva (UE) 2017/541;

c) Promova as atividades de um grupo 
terrorista, nomeadamente incentivando a 
participação ou o apoio a um grupo 
terrorista na aceção do artigo 2.º, n.º 3, da 
Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en

Alteração 224
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Forneçam instruções sobre 
métodos ou técnicas com vista à prática de 
infrações terroristas,

Suprimido

Or. en

Alteração 225
Marlene Mizzi
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Forneçam instruções sobre 
métodos ou técnicas com vista à prática de 
infrações terroristas,

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Forneçam instruções sobre métodos 
ou técnicas com vista à prática de infrações 
terroristas,

(d) Forneçam instruções sobre métodos 
ou técnicas com vista à prática de infrações 
terroristas ou quaisquer outras 
informações estratégicas relacionadas 
com uma organização reconhecida como 
organização terrorista, nomeadamente 
informações relativas à deslocação ao 
estrangeiro com vista à participação na 
Jiade ou num treino para esse fim,

Or. fr

Alteração 227
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Forneçam instruções sobre métodos 
ou técnicas com vista à prática de infrações 
terroristas,

Or. de
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 228
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Forneçam instruções sobre 
métodos ou técnicas com vista à prática de 
infrações terroristas,

d) Forneça instruções sobre métodos 
ou técnicas com vista à prática de infrações 
terroristas,

Or. en

Alteração 229
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A expressão de opiniões radicais, 
polémicas ou controversas no quadro do 
debate público sobre questões políticas 
sensíveis não deve, no entanto, ser 
considerado conteúdo terrorista.

Or. en

Alteração 230
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(5-A) Não são considerados conteúdos 
terroristas os conteúdos que tenham por 
finalidade informar sobre o terrorismo ou 
denunciar atos terroristas, mesmo que 
esses conteúdos contenham imagens ou 
relatem acontecimentos relacionados com 
infrações terroristas para efeitos de 
informação do público ou de expressão 
pública e nomeadamente política dos seus 
autores;

Or. fr

Alteração 231
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os conteúdos difundidos para fins 
educativos, jornalísticos ou de 
investigação não devem ser considerados 
conteúdos terroristas e devem ser 
adequadamente protegidos. Além disso, a 
expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
público sobre questões políticas sensíveis 
não deve ser considerado conteúdo 
terrorista.

Or. en

Alteração 232
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 

(6) «Difusão de conteúdos terroristas 
ilegais», a disponibilização pública de 
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a terceiros nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual;

conteúdos terroristas ilegais a terceiros nos 
serviços dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual;

Or. en

Alteração 233
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
a terceiros nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual;

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a colocação em linha e disponibilização de 
conteúdos terroristas a terceiros nos 
serviços dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual;

Or. fr

Alteração 234
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
a terceiros nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual;

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização pública de conteúdos 
terroristas a terceiros nos serviços dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual;

Or. en

Alteração 235
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
a terceiros nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual;

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização pública de conteúdos 
terroristas a terceiros nos serviços dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual;

Or. en

Alteração 236
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade 
competente ou, se for caso disso, por um 
organismo competente da União a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual sobre informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 
tendo em vista a análise voluntária por 
parte do prestador de serviços da sua 
compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade competente 

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade competente 
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ou, se for caso disso, por um organismo 
competente da União a um prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre 
informações suscetíveis de serem 
consideradas conteúdos terroristas, tendo 
em vista a análise voluntária por parte do 
prestador de serviços da sua 
compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

designada por um Estado-Membro ou, se 
for caso disso, por um organismo 
competente da União a um prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre 
informações suscetíveis de serem 
consideradas conteúdos terroristas, tendo 
em vista a análise voluntária por parte do 
prestador de serviços da sua 
compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

Or. fr

Alteração 238
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade competente 
ou, se for caso disso, por um organismo 
competente da União a um prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre 
informações suscetíveis de serem 
consideradas conteúdos terroristas, tendo 
em vista a análise voluntária por parte do 
prestador de serviços da sua 
compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

(8) "Sinalização de conteúdos", uma 
notificação por uma autoridade competente 
ou, se for caso disso, por um organismo 
competente da União a um prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre 
conteúdos suscetíveis de serem 
considerados terroristas, tendo em vista a 
análise voluntária por parte do prestador de 
serviços da sua compatibilidade com os 
seus próprios termos e condições, a fim de 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas;

Or. de

Alteração 239
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) «Estabelecimento principal», a sede 
social ou a sede estatutária onde são 
exercidas as principais funções financeiras 
e o controlo operacional.

(9) «Estabelecimento principal», a sede 
social ou a sede estatutária, definida como 
o principal centro de interesses, ou seja, 
onde são exercidas as principais funções 
financeiras e o controlo operacional.

Or. fr

Alteração 240
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridades competentes», as 
autoridades judiciais nacionais e da 
União habilitadas a emitir decisões de 
remoção de conteúdos terroristas, bem 
como a apreciar impugnações, por via de 
recurso judicial, num prazo adequado.

Or. de

Alteração 241
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridade competente», um 
organismo, incluindo de natureza 
judicial, com os conhecimentos técnicos 
pertinentes, designado ou criado pelo 
Estado-Membro para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 242
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridade competente», um 
organismo, incluindo de natureza 
judicial, com os conhecimentos técnicos 
pertinentes, designado ou criado pelo 
Estado-Membro para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 243
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, eficazes, razoáveis e 
proporcionadas, em conformidade com o 
presente regulamento, para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas e proteger 
os utilizadores contra este tipo de 
conteúdos. Ao fazê-lo, devem agir de 
forma célere, diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, a importância fundamental da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática, bem 
como a gravidade do risco terrorista, que 
prejudica a vida e põe em causa a 
integridade física das pessoas e/ou as 
infraestruturas essenciais de um Estado.



PE634.778v01-00 34/116 AM\1176668PT.docx

PT

Or. fr

Alteração 244
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que tenham sido objeto 
de um número substancial de decisões de 
remoção não impugnadas devem tomar 
medidas adequadas, razoáveis e 
proporcionadas, em conformidade com o 
presente regulamento, para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas ilegais e 
proteger os utilizadores contra este tipo de 
conteúdos. Ao fazê-lo, devem agir de 
forma diligente, proporcionada e não 
discriminatória e ter devidamente em conta 
os direitos fundamentais dos utilizadores, 
bem como a importância fundamental da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática.

Or. en

Alteração 245
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão pública de 
conteúdos terroristas e proteger os 
utilizadores contra este tipo de conteúdos. 
Ao fazê-lo, devem agir de forma diligente, 
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não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

proporcionada e não discriminatória, 
estabelecendo um equilíbrio com os 
direitos fundamentais dos utilizadores, 
como a proteção da vida privada, a 
proteção de dados e o sigilo da 
correspondência, e tendo em conta a 
importância fundamental da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

Or. en

Alteração 246
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas e proteger os utilizadores contra 
este tipo de conteúdos. Ao fazê-lo, devem 
agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória, estabelecendo um 
equilíbrio com os direitos fundamentais 
dos utilizadores e a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

Or. en

Alteração 247
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas, e aplicá-las.

Suprimido

Or. en

Alteração 248
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas, e aplicá-las.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições eficazes e 
proporcionadas destinadas a prevenir a 
armazenagem e difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços, e aplicá-las.

Or. en

Alteração 249
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas, e aplicá-las.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a armazenagem e difusão de 
conteúdos terroristas nos seus serviços, e 
aplicá-las.

Or. en
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Alteração 250
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições destinadas 
a prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas, e aplicá-las.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições eficazes e 
proporcionadas destinadas a prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas, e aplicá-
las.

Or. en

Alteração 251
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos.

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para solicitar à 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea a), do Estado-Membro 
em que o prestador de serviços de 
alojamento virtual tem o seu 
estabelecimento principal que emita uma 
decisão de remoção que exija que o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
remova conteúdos terroristas ou bloqueie o 
acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 252
Helga Trüpel
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos.

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
de remoção que exija que o prestador de 
serviços de alojamento virtual remova 
conteúdos terroristas ou bloqueie o acesso 
aos mesmos. Se o material for publicado 
sob a responsabilidade editorial de um 
fornecedor de conteúdos, qualquer 
decisão de remoção do conteúdo em causa 
só produzirá efeitos por ordem judicial.

Or. en

Alteração 253
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos.

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
de remoção que exija que o prestador de 
serviços de alojamento virtual remova 
conteúdos terroristas ou bloqueie o acesso 
aos mesmos.

Or. en

Alteração 254
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A.  Se a autoridade competente do 
Estado-Membro em que se situa o 
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estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou 
fornecedor de conteúdos tiver motivos 
razoáveis para considerar que a decisão 
de remoção pode afetar os direitos 
fundamentais da pessoa em causa, deve 
informar do facto a autoridade requerente 
competente. A autoridade competente 
requerente deve ter em conta essas 
circunstâncias e, se necessário, revoga ou 
adapta a decisão de remoção.

Or. en

Alteração 255
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

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 no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Os 
Estados-Membros podem estabelecer que, 
se um conteúdo terrorista for 
manifestamente prejudicial ou constituir 
uma ameaça imediata para a ordem 
pública, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover esse 
conteúdo terrorista ou bloquear o acesso 
ao mesmo a partir do momento da receção 
de uma decisão de remoção devidamente 
justificada.

Or. en

Alteração 256
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
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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 no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Os 
Estados-Membros podem estabelecer que, 
se um conteúdo terrorista for 
manifestamente prejudicial ou constituir 
uma ameaça imediata para a ordem 
pública, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover esse 
conteúdo terrorista ou bloquear o acesso 
ao mesmo a partir do momento da receção 
de uma decisão de remoção devidamente 
justificada.

Or. en

Alteração 257
Marlene Mizzi

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 de imediato e sem demora 
injustificada após a receção da decisão de 
remoção, tendo em conta a dimensão e os 
recursos à disposição do prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en

Alteração 258
Yana Toom
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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 ilegais ou bloquear o 
acesso aos mesmos com celeridade, tendo 
em conta a dimensão e os recursos ao 
dispor do prestador de serviços de 
alojamento virtual.

Or. en

Alteração 259
Sabine Verheyen

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 de imediato e o mais tardar 
no prazo de uma hora a contar da receção 
da decisão de remoção.

Or. de

Alteração 260
Martina Michels

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 

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas imediatamente após 
a receção da decisão de remoção. Um 
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contar da receção da decisão de remoção. recurso tem efeito suspensivo.

Or. de

Alteração 261
Francis Zammit Dimech

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 com celeridade após a 
receção da decisão de remoção.

Or. en

Alteração 262
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A identificação da autoridade 
competente que emite a decisão de 
remoção e a autenticação desta decisão 
pela autoridade competente;

(a) A identificação da autoridade 
competente que emite a decisão de 
remoção e qualquer meio que permita a 
autenticação desta decisão pela autoridade 
competente;

Or. fr

Alteração 263
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma exposição das razões pelas 
quais os conteúdos são considerados 
terroristas, fazendo pelo menos referência 
às categorias de conteúdos terroristas 
enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

(b) Se possível, tendo em conta a 
urgência da decisão e o prazo de ação 
muito curto para o prestador de serviços 
de alojamento virtual, uma exposição 
sucinta das razões pelas quais os 
conteúdos são considerados terroristas, ou, 
alternativamente, uma referência às 
categorias de conteúdos terroristas 
enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

Or. fr

Alteração 264
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma exposição das razões pelas 
quais os conteúdos são considerados 
terroristas, fazendo pelo menos referência 
às categorias de conteúdos terroristas 
enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

b) Uma exposição circunstanciada 
das razões pelas quais os conteúdos são 
considerados terroristas ilegais, fazendo 
pelo menos referência específica às 
categorias de conteúdos terroristas 
ilegais enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 265
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma exposição das razões pelas 
quais os conteúdos são considerados 
terroristas, fazendo pelo menos referência 
às categorias de conteúdos terroristas 

b) Uma exposição circunstanciada 
das razões pelas quais os conteúdos são 
considerados terroristas, fazendo pelo 
menos referência às categorias de 
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enumeradas no artigo 2.º, n.º 5; conteúdos terroristas enumeradas no 
artigo 2.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 266
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma exposição das razões pelas 
quais os conteúdos são considerados 
terroristas, fazendo pelo menos referência 
às categorias de conteúdos terroristas 
enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 267
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma exposição das razões pelas 
quais os conteúdos são considerados 
terroristas, fazendo pelo menos referência 
às categorias de conteúdos terroristas 
enumeradas no artigo 2.º, n.º 5;

b) Cada decisão de remoção deverá 
ser sistematicamente acompanhada de 
uma exposição circunstanciada das razões 
pelas quais os conteúdos são considerados 
terroristas;

Or. en

Alteração 268
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Um Localizador Uniforme de 
Recursos (URL) e, se necessário, 
informações adicionais que permitam 
identificar os conteúdos em causa;

c) Um Localizador Uniforme de 
Recursos (URL) exato em linha, uma 
identificação do fornecedor de conteúdos 
em linha e quaisquer outras informações 
que permitam identificar os conteúdos em 
causa;

Or. en

Alteração 269
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos;

(f) Informações sobre as vias de 
informação ou de recurso judicial de que 
dispõem o prestador de serviços de 
alojamento virtual e o fornecedor de 
conteúdos;

Or. fr

Alteração 270
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos;

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos, incluindo 
quaisquer prazos aplicáveis;

Or. en
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Alteração 271
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos;

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos, incluindo os 
prazos aplicáveis;

Or. en

Alteração 272
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos;

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos, incluindo os 
prazos associados;

Or. en

Alteração 273
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
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fornecedor de conteúdos; fornecedor de conteúdos, incluindo os 
prazos associados;

Or. en

Alteração 274
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, a decisão de não 
divulgar informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ou sobre o bloqueio 
do acesso aos mesmos referida no 
artigo 11.º.

g) Se necessário e adequado, a 
decisão de não divulgar informações sobre 
a remoção de conteúdos terroristas ilegais 
ou sobre o bloqueio do acesso aos mesmos 
referida no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 275
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos, a autoridade competente deve 
apresentar uma exposição 
circunstanciada dos motivos da decisão de 
remoção, sem prejuízo da obrigação que 
incumbe ao prestador de serviços de 
alojamento virtual de lhe dar 
cumprimento no prazo fixado no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 276
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Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos, a autoridade competente deve 
apresentar uma exposição circunstanciada 
dos motivos da decisão de remoção, sem 
prejuízo da obrigação que incumbe ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
de lhe dar cumprimento no prazo fixado no 
n.º 2.

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos e sob reserva de qualquer 
obrigação jurídica de confidencialidade 
no quadro da luta contra o terrorismo, a 
autoridade competente deve apresentar 
uma exposição completa dos motivos da 
decisão de remoção, sem prejuízo da 
obrigação que incumbe ao prestador de 
serviços de alojamento virtual de lhe dar 
cumprimento no prazo fixado no n.º 2.

Or. fr

Alteração 277
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O prestador de serviços de 
alojamento virtual ou o fornecedor de 
conteúdos têm o direito de contestar uma 
decisão de remoção intentando um 
recurso perante a autoridade judicial 
competente no Estado-Membro em que se 
situa o estabelecimento principal do 
prestador de serviços de alojamento 
virtual ou do fornecedor de conteúdos.

Or. en

Alteração 278
Dominique Bilde
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
e da hora de envio e receção da decisão.

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
e da hora de envio e receção da decisão. 
Para o efeito, o ponto de contacto envia, 
na medida do possível, avisos de receção e 
de leitura de tais decisões e estabelece 
uma linha telefónica ou um meio de 
contacto de urgência.

Or. fr

Alteração 279
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
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e da hora de envio e receção da decisão. e da hora de envio e receção da decisão, e 
devem ser emitidas numa das línguas 
especificadas em conformidade com o 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 280
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
e da hora de envio e receção da decisão.

5. As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
e da hora de envio e receção da decisão.

Or. en

Alteração 281
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem acusar a receção 

6. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem acusar a receção 
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e, sem demora injustificada, informar a 
autoridade competente da remoção do 
conteúdo terrorista ou do bloqueio do 
acesso ao mesmo, indicando, em especial, 
a data e a hora da operação, utilizando o 
modelo que figura do anexo II.

e a leitura e devem informar com a maior 
brevidade possível a autoridade 
competente da remoção do conteúdo 
terrorista ou do bloqueio do acesso ao 
mesmo, se possível precisando por que 
motivo foi privilegiada uma dessas 
soluções em detrimento da outra, 
indicando, em especial, a data e a hora da 
operação, utilizando o modelo que figura 
do anexo II.

Or. fr

Alteração 282
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 
2 é aplicável assim que as razões invocadas 
deixarem de existir.

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior, por razões de 
impossibilidade logística devido à sua 
dimensão e capacidades ou de 
impossibilidade ou inviabilidade de facto, 
deve informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O n.º 2 é aplicável 
assim que as razões invocadas deixarem de 
existir, salvo se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
razões de inviabilidade técnica ou porque 
esta teria efeitos desproporcionados no 
serviço, nos seus utilizadores ou nos 
direitos destes últimos, como a proteção 
da vida privada, a proteção de dados, o 
sigilo da correspondência, a liberdade de 
expressão e de informação numa 
sociedade aberta e democrática e a 
liberdade de empresa.
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Or. en

Alteração 283
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 2 
é aplicável assim que as razões invocadas 
deixarem de existir.

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior, tal como definida 
na jurisprudência do tribunal competente 
do Estado-Membro em causa, deve 
informar desse facto, com a maior 
brevidade possível, a autoridade 
competente, explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 2 
é aplicável assim que as razões invocadas 
deixarem de existir.

Or. fr

Alteração 284
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual for uma PME e não 
puder dar cumprimento à decisão de 
remoção por razões de impossibilidade 
logística devido à sua dimensão e 
capacidades, deve informar desse facto, 
sem demora injustificada, a autoridade 
competente, explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 
2 é aplicável assim que as razões 
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invocadas deixarem de existir.

Or. en

Alteração 285
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que forem 
prestados os esclarecimentos.

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual recusar dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos, não 
conter informações suficientes para 
permitir a sua execução ou não estabelecer 
suficientemente a ilegalidade dos 
conteúdos à luz dos direitos 
fundamentais, deve informar desse facto, 
sem demora injustificada, a autoridade 
competente, solicitando os esclarecimentos 
necessários, recorrendo ao modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 2 
é aplicável assim que forem prestados os 
esclarecimentos.

Or. en

Alteração 286
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção, por 
exemplo, pelo facto de esta conter erros 
manifestos ou não conter informações 
suficientes para permitir a sua execução, 
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desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que 
forem prestados os esclarecimentos.

deve informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
solicitando os esclarecimentos necessários, 
recorrendo ao modelo que figura no 
anexo III. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o 
acesso aos mesmos de modo célere assim 
que forem prestados os esclarecimentos 
sobre a decisão de remoção.

Or. en

Alteração 287
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que forem 
prestados os esclarecimentos.

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto por qualquer meio e com a 
maior brevidade possível a autoridade 
competente, solicitando os esclarecimentos 
necessários, recorrendo ao modelo que 
figura no anexo III. O prazo fixado no n.º 2 
é aplicável assim que forem prestados os 
esclarecimentos.

Or. fr

Alteração 288
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que forem 
prestados os esclarecimentos.

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações técnicas 
suficientes para permitir a sua execução, 
deve informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
solicitando os esclarecimentos necessários, 
recorrendo ao modelo que figura no 
anexo III. O prazo fixado no n.º 2 é 
aplicável assim que forem prestados os 
esclarecimentos.

Or. en

Alteração 289
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações suficientes para 
permitir a sua execução, deve informar 
desse facto, sem demora injustificada, a 
autoridade competente, solicitando os 
esclarecimentos necessários, recorrendo ao 
modelo que figura no anexo III. O prazo 
fixado no n.º 2 é aplicável assim que forem 
prestados os esclarecimentos.

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 
facto de esta conter erros manifestos ou 
não conter informações técnicas 
suficientes para permitir a sua execução, 
deve informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
solicitando os esclarecimentos necessários, 
recorrendo ao modelo que figura no 
anexo III. O prazo fixado no n.º 2 é 
aplicável assim que forem prestados os 
esclarecimentos.

Or. en

Alteração 290
Francis Zammit Dimech
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve 
informar a autoridade competente que 
supervisiona a aplicação das medidas pró-
ativas, referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção torna-
se definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

9. Uma decisão de remoção torna-se 
definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

Or. en

Alteração 291
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve 
informar a autoridade competente que 
supervisiona a aplicação das medidas pró-
ativas, referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção torna-
se definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

9. Uma decisão de remoção torna-se 
definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

Or. en

Alteração 292
Yana Toom
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve 
informar a autoridade competente que 
supervisiona a aplicação das medidas pró-
ativas, referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção torna-
se definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

9. Uma decisão de remoção torna-se 
definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso, nem de um pedido de reparação, 
no prazo previsto no direito nacional 
aplicável ou se tiver sido confirmada na 
sequência de um recurso.

Or. en

Alteração 293
Marlene Mizzi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve informar 
a autoridade competente que supervisiona 
a aplicação das medidas pró-ativas, 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), 
quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção torna-
se definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso no prazo previsto no direito 
nacional aplicável ou se tiver sido 
confirmada na sequência de um recurso.

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção e que 
supervisiona a aplicação das medidas pró-
ativas, referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), deve informar a autoridade competente 
que solicitou a decisão de remoção 
quando a decisão de remoção se tornar 
definitiva. Uma decisão de remoção torna-
se definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso, nem de um pedido de reparação, 
no prazo previsto no direito nacional 
aplicável ou se tiver sido confirmada na 
sequência de um recurso.

Or. en
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Alteração 294
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Cooperação transfronteiriça no âmbito de 

decisões de remoção
1. Nos casos em que uma autoridade 
competente de um Estado-Membro que 
não aquele em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou do seu 
representante designado pretenda 
requerer uma decisão de remoção, deverá 
submeter o pedido à autoridade 
competente a que se refere o artigo 17.º, 
n.º 1, alínea a), do Estado-Membro em 
que se situa o estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou do seu representante 
designado. 
2. A autoridade competente do Estado-
Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou do seu 
representante designado pode emitir a 
decisão de remoção requerida em 
conformidade com o n.º 1 ao prestador de 
serviços de alojamento virtual nos termos 
do artigo 4.º, n.º 5, desde que cumpra 
todos os requisitos estabelecidos no artigo 
4.º ao abrigo da jurisdição do prestador de 
serviços de alojamento virtual. 
 3. Se a autoridade competente do Estado-
Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual não emitir 
uma decisão de remoção, nomeadamente 
porque não cumpre o artigo 4.º ou porque 
a autoridade competente tem motivos 
razoáveis para crer que a decisão de 
remoção pode afetar interesses 
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fundamentais desse Estado-Membro, 
deverá informar do facto a autoridade 
emissora competente. 

Or. en

Alteração 295
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
1. Ao mesmo tempo que a decisão de 
remoção é transmitida ao prestador de 
serviços de alojamento virtual nos termos 
do artigo 4.º, n.º 5, a autoridade emissora 
apresenta uma cópia dessa decisão à 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea a) do Estado-Membro 
em que se situa o estabelecimento 
principal do prestador de serviços de 
alojamento virtual.
2. Se a autoridade competente do Estado-
Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual tiver 
motivos razoáveis para considerar que a 
decisão de remoção pode afetar interesses 
e direitos fundamentais, informa do facto 
a autoridade emissora competente.
3. A autoridade competente tem em conta 
essas circunstâncias e, se necessário, 
revoga ou adapta a decisão de remoção.

Or. en

Alteração 296
Yana Toom

Proposta de regulamento
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Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Sinalizações de conteúdos

1. A autoridade competente ou o 
organismo competente da União pode 
enviar uma sinalização de conteúdos a 
um prestador de serviços de alojamento 
virtual.
2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem adotar medidas 
operacionais e técnicas que facilitem a 
rápida avaliação dos conteúdos que 
tenham sido sinalizados pelas autoridades 
competentes e, se for caso disso, pelos 
organismos competentes da União, para 
efeitos de análise voluntária.
3. A sinalização de conteúdos deve ser 
dirigida ao estabelecimento principal do 
prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado nos termos do artigo 16.º e 
transmitida ao ponto de contacto referido 
no artigo 14.º, n.º 1. Estas sinalizações de 
conteúdos devem ser enviadas por via 
eletrónica.
4. A sinalização de conteúdos deve conter 
informações suficientemente 
pormenorizadas, incluindo os motivos 
pelos quais o conteúdo é considerado 
terrorista, um URL e, se necessário, 
informações adicionais que permitam 
identificar os conteúdos terroristas 
sinalizados.
5. O prestador de serviços de alojamento 
virtual deve, a título prioritário, avaliar o 
conteúdo identificado na sinalização de 
conteúdos em relação aos seus próprios 
termos e condições e decidir se o conteúdo 
deve ser removido ou bloqueado o acesso 
ao mesmo.
6. O prestador de serviços de alojamento 
virtual deve informar rapidamente a 
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autoridade competente ou o organismo 
competente da União do resultado da 
avaliação, bem como do calendário das 
eventuais medidas tomadas na sequência 
da sinalização de conteúdos.
7. Caso o prestador de serviços de 
alojamento virtual considere que a 
sinalização de conteúdos não contém 
informações suficientes para avaliar o 
conteúdo sinalizado, deve informar sem 
demora as autoridades competentes ou o 
organismo competente da União, 
indicando as informações adicionais ou 
os esclarecimentos de que necessita.

Or. en

Alteração 297
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem adotar medidas 
operacionais e técnicas que facilitem a 
rápida avaliação dos conteúdos que tenham 
sido sinalizados pelas autoridades 
competentes e, se for caso disso, pelos 
organismos competentes da União, para 
efeitos de análise voluntária.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem adotar medidas 
operacionais que facilitem a rápida 
avaliação dos conteúdos que tenham sido 
sinalizados pelas autoridades competentes 
e, se for caso disso, pelos organismos 
competentes da União, para efeitos de 
análise voluntária.

Or. de

Alteração 298
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A sinalização de conteúdos deve 
conter informações suficientemente 
pormenorizadas, incluindo os motivos 
pelos quais o conteúdo é considerado 
terrorista, um URL e, se necessário, 
informações adicionais que permitam 
identificar os conteúdos terroristas 
sinalizados.

4. A sinalização de conteúdos deve 
conter informações suficientemente 
pormenorizadas, incluindo uma lista 
exaustiva dos motivos pelos quais o 
conteúdo é considerado terrorista, um URL 
e, se necessário, informações adicionais 
que permitam identificar os conteúdos 
terroristas sinalizados.

Or. en

Alteração 299
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A sinalização de conteúdos deve 
conter informações suficientemente 
pormenorizadas, incluindo os motivos 
pelos quais o conteúdo é considerado 
terrorista, um URL e, se necessário, 
informações adicionais que permitam 
identificar os conteúdos terroristas 
sinalizados.

4. A sinalização de conteúdos deve 
conter informações suficientemente 
pormenorizadas, incluindo uma exposição 
circunstanciada dos motivos pelos quais o 
conteúdo é considerado terrorista, um URL 
e, se necessário, informações adicionais 
que permitam identificar os conteúdos 
terroristas sinalizados.

Or. en

Alteração 300
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve, a título prioritário, 
avaliar o conteúdo identificado na 
sinalização de conteúdos em relação aos 

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve, a título prioritário, 
avaliar o conteúdo identificado na 
sinalização de conteúdos em relação aos 
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seus próprios termos e condições e decidir 
se o conteúdo deve ser removido ou 
bloqueado o acesso ao mesmo.

seus próprios termos e condições e decidir 
se o conteúdo deve ser removido ou 
bloqueado o acesso ao mesmo em função 
de critérios objetivos e nomeadamente do 
risco que os referidos conteúdos 
apresentem.

Or. fr

Alteração 301
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informar 
rapidamente a autoridade competente ou o 
organismo competente da União do 
resultado da avaliação, bem como do 
calendário das eventuais medidas tomadas 
na sequência da sinalização de conteúdos.

6. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informar com a 
maior brevidade possível a autoridade 
competente ou o organismo competente da 
União do resultado da avaliação, da 
justificação da decisão tomada, bem como 
do calendário das eventuais medidas 
tomadas na sequência da sinalização de 
conteúdos.

Or. fr

Alteração 302
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Caso o prestador de serviços de 
alojamento virtual considere que a 
sinalização de conteúdos não contém 
informações suficientes para avaliar o 
conteúdo sinalizado, deve informar sem 
demora as autoridades competentes ou o 
organismo competente da União, indicando 

7. Caso o prestador de serviços de 
alojamento virtual considere que a 
sinalização de conteúdos não contém 
informações suficientes para avaliar o 
conteúdo sinalizado, deve informar com a 
maior brevidade possível as autoridades 
competentes ou o organismo competente 
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as informações adicionais ou os 
esclarecimentos de que necessita.

da União, indicando as informações 
adicionais ou os esclarecimentos de que 
necessita.

Or. fr

Alteração 303
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 304
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas, sem prejuízo da 
Diretiva 2000/31/CE e da Diretiva 
(UE) 2018/1808. As medidas devem ser 
eficazes e proporcionadas, tendo em conta 
o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

Or. en
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Alteração 305
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra o 
recarregamento de conteúdos terroristas, 
que já tenham sido identificados como tal 
pelas autoridades competentes. As 
medidas devem ser eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta o risco e o 
nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância essencial da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática.

Or. de

Alteração 306
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes, específicas e 
proporcionadas, tendo em conta o risco e o 
nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, e estabelecer um equilíbrio 
com os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância essencial da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática.
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Or. en

Alteração 307
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes, específicas e 
proporcionadas, tendo em conta o risco e o 
nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, e estabelecer um equilíbrio 
com os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância essencial da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática.

Or. en

Alteração 308
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;

a) Impedir efetivamente o 
recarregamento de conteúdos que tenham 
sido removidos anteriormente ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado por conterem 
conteúdos terroristas;

Or. en
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Alteração 309
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;

a) Impedir efetivamente o 
recarregamento de conteúdos que tenham 
sido removidos anteriormente ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado por serem 
considerados conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 310
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Detetar, identificar e remover 
rapidamente os conteúdos terroristas ou 
bloquear o acesso aos mesmos.

b) Detetar, identificar e remover 
rapidamente os conteúdos terroristas ou 
bloquear o acesso aos conteúdos que 
incluam, em parte ou na totalidade, um 
conteúdo terrorista sujeito a uma decisão 
de remoção definitiva.

Or. en

Alteração 311
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 
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insuficientes para atenuar e gerir o risco e o 
nível de exposição, pode solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que tome medidas pró-ativas específicas 
adicionais. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
cooperar com a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com 
vista a identificar as medidas específicas 
que deve adotar, estabelecer os objetivos 
essenciais e os critérios de referência, bem 
como os prazos para a sua execução.

insuficientes ou inadequadas para atenuar 
e gerir o risco e o nível de exposição, pode 
solicitar ao prestador de serviços de 
alojamento virtual que tome medidas pró-
ativas específicas adicionais, desde que 
essas medidas sejam proporcionadas em 
relação à exposição do prestador de 
serviços de alojamento virtual ao risco 
terrorista. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
cooperar com a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com 
vista a identificar as medidas específicas 
que deve adotar, estabelecer os objetivos 
essenciais e os critérios de referência, bem 
como os prazos para a sua execução. Do 
mesmo modo, a autoridade competente 
pode alertar o prestador de serviços de 
alojamento virtual se as medidas tomadas 
manifestamente prejudicarem 
excessivamente os direitos fundamentais e 
a liberdade de expressão ou os direitos 
fundamentais em relação ao objetivo 
visado e ao nível de exposição a conteúdos 
terroristas, nomeadamente no que 
respeita aos meios de deteção automática 
de conteúdos.

Or. fr

Alteração 312
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 
insuficientes para atenuar e gerir o risco e o 
nível de exposição, pode solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que tome medidas pró-ativas específicas 

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 
desproporcionadas ou insuficientes para 
atenuar e gerir o risco e o nível de 
exposição, pode solicitar ao prestador de 
serviços de alojamento virtual que adapte 
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adicionais. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
cooperar com a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com 
vista a identificar as medidas específicas 
que deve adotar, estabelecer os objetivos 
essenciais e os critérios de referência, bem 
como os prazos para a sua execução.

as medidas já tomadas ou tome medidas 
pró-ativas específicas adicionais. Para o 
efeito, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com vista a 
identificar as alterações ou medidas 
específicas que deve adotar, estabelecer os 
objetivos essenciais e os critérios de 
referência, bem como os prazos para a sua 
execução.

Or. en

Alteração 313
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 
insuficientes para atenuar e gerir o risco e o 
nível de exposição, pode solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que tome medidas pró-ativas específicas 
adicionais. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
cooperar com a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com 
vista a identificar as medidas específicas 
que deve adotar, estabelecer os objetivos 
essenciais e os critérios de referência, bem 
como os prazos para a sua execução.

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas pró-ativas tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 são 
desproporcionadas ou insuficientes para 
atenuar e gerir o risco e o nível de 
exposição, pode solicitar ao prestador de 
serviços de alojamento virtual que adapte 
as medidas já tomadas ou tome medidas 
pró-ativas específicas adicionais. Para o 
efeito, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com vista a 
identificar as alterações ou medidas 
específicas que deve adotar, estabelecer os 
objetivos essenciais e os critérios de 
referência, bem como os prazos para a sua 
execução.

Or. en
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Alteração 314
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não seja possível chegar a 
acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, a capacidade 
económica do prestador de serviços de 
alojamento virtual e o efeito dessas 
medidas sobre os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância fundamental 
da liberdade de expressão e de informação. 
Tal decisão deve ser enviada ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado. O 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

4. Caso não seja possível chegar a 
acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, a capacidade 
económica do prestador de serviços de 
alojamento virtual, em especial caso se 
trate de uma PME, e o efeito dessas 
medidas sobre os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância fundamental 
da liberdade de expressão e de informação, 
bem como o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas e a natureza desses 
conteúdos. Tal decisão deve ser enviada ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado. O 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

Or. fr

Alteração 315
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não seja possível chegar a 4. Caso não seja possível chegar a 
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acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, a capacidade 
económica do prestador de serviços de 
alojamento virtual e o efeito dessas 
medidas sobre os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância fundamental 
da liberdade de expressão e de informação. 
Tal decisão deve ser enviada ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado. O 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, o tipo de conteúdos 
alojados no serviço, a viabilidade técnica 
das medidas, a capacidade económica do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
e o efeito dessas medidas sobre os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância fundamental da liberdade de 
expressão e de informação. Tal decisão 
deve ser enviada ao estabelecimento 
principal do prestador de serviços de 
alojamento virtual ou ao representante 
legal por ele designado. O prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 316
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não seja possível chegar a 
acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, a capacidade 
económica do prestador de serviços de 
alojamento virtual e o efeito dessas 

4. Caso não seja possível chegar a 
acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), pode emitir uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas específicas 
adicionais, que sejam necessárias e 
proporcionadas. A decisão deve ter em 
conta, nomeadamente, o tipo de conteúdos 
alojados no serviço, a viabilidade técnica 
das medidas, a capacidade económica do 
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medidas sobre os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância fundamental 
da liberdade de expressão e de informação. 
Tal decisão deve ser enviada ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado. O 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

prestador de serviços de alojamento virtual 
e o efeito dessas medidas sobre os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância fundamental da liberdade de 
expressão e de informação. Tal decisão 
deve ser enviada ao estabelecimento 
principal do prestador de serviços de 
alojamento virtual ou ao representante 
legal por ele designado. O prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
apresentar relatórios regulares sobre a 
execução dessas medidas, conforme 
especificado pela autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 317
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O artigo 6.º e o artigo 9.º não são 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
infraestrutura em nuvem que consistam 
na disponibilização de recursos físicos ou 
virtuais a pedido para oferecer 
capacidades em termos de infraestruturas 
de computação e armazenamento em que 
o prestador de serviços não detém 
quaisquer direitos sobre os conteúdos que 
são armazenados ou sobre a forma como 
estes são tratados ou colocados à 
disposição do público pelos seus clientes 
ou pelos utilizadores finais desses clientes, 
nem exerce um controlo específico sobre 
os conteúdos armazenados pelos seus 
clientes ou pelos utilizadores finais desses 
clientes.

Or. en
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Alteração 318
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Processos de recurso administrativo 
ou judicial,

(a) Processos de recurso administrativo 
ou judicial ou, se for caso disso, qualquer 
recurso judicial,

Or. fr

Alteração 319
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A prevenção, deteção, investigação 
e repressão de infrações terroristas.

(b) A prevenção, deteção, investigação 
e repressão de infrações terroristas e, de 
modo geral, a luta contra o terrorismo.

Or. fr

Alteração 320
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O tratamento das reclamações 
apresentadas nos termos do artigo 10.º.

Or. en

Alteração 321
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Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O tratamento das reclamações 
apresentadas nos termos do artigo 10.º.

Or. en

Alteração 322
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 
da autoridade competente ou do tribunal, 
os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário para os 
processos de recurso administrativo ou 
judicial em curso referidos no n.º 1, alínea 
a).

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados, a pedido da autoridade 
competente ou do tribunal, por um período 
fixado judicialmente, que for necessário 
para os processos de recurso administrativo 
ou judicial em curso referidos no n.º 1, 
alínea a).

Or. de

Alteração 323
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 
da autoridade competente ou do tribunal, 

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 
da autoridade competente ou do tribunal, 



AM\1176668PT.docx 75/116 PE634.778v01-00

PT

os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário para os 
processos de recurso administrativo ou 
judicial em curso referidos no n.º 1, alínea 
a).

os conteúdos terroristas só devem ser 
conservados por um período mais longo 
quando seja necessário para os processos 
de recurso administrativo ou judicial em 
curso referidos no n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 324
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 
da autoridade competente ou do tribunal, 
os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário para os 
processos de recurso administrativo ou 
judicial em curso referidos no n.º 1, alínea 
a).

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante três meses. A pedido 
da autoridade competente ou do tribunal, 
os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário para os 
processos de recurso administrativo ou 
judicial em curso referidos no n.º 1, alínea 
a).

Or. en

Justificação

Seis meses é um período de tempo desproporcionado para conservar os conteúdos.

Alteração 325
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
conexos referidos no n.º 1 devem ser 
conservados durante seis meses. A pedido 
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da autoridade competente ou do tribunal, 
os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário para os 
processos de recurso administrativo ou 
judicial em curso referidos no n.º 1, alínea 
a).

da autoridade competente ou do tribunal, 
os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
especificamente definido, se for necessário 
para os processos de recurso administrativo 
ou judicial em curso referidos no n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Alteração 326
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, 
nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, em 
especial a utilização de instrumentos 
automatizados como os algoritmos, bem 
como o funcionamento detalhado desses 
instrumentos automatizados.

Or. fr

Alteração 327
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
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prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, 
nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados.

colaboração com as autoridades judiciais 
ou as autoridades administrativas 
independentes competentes e de prevenção 
da difusão de conteúdos terroristas, 
incluindo, se for caso disso, uma 
explicação pertinente do funcionamento 
das medidas pró-ativas, nomeadamente a 
utilização de instrumentos automatizados.

Or. en

Alteração 328
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, 
nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir 
claramente, nos seus termos e condições, a 
sua política de prevenção da difusão de 
conteúdos terroristas ilegais, incluindo 
uma descrição do mecanismo estabelecido 
em conformidade com o artigo 10.º.

Or. en

Alteração 329
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual, as autoridades 
competentes e os organismos pertinentes 
da União devem publicar relatórios de 
transparência anuais sobre as medidas 
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adotadas para combater a difusão de 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 330
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual, as autoridades 
competentes e os organismos da União 
devem publicar relatórios de transparência 
anuais sobre as medidas adotadas para 
combater a difusão de conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 331
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual e as autoridades 
competentes devem publicar relatórios de 
transparência anuais sobre as medidas 
adotadas para combater a difusão de 
conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 332
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Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas ao público em 
geral.

Or. en

Alteração 333
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios de transparência 
devem incluir, no mínimo, informações 
sobre:

3. Os relatórios de transparência dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem incluir, no mínimo, 
informações sobre:

Or. en

Alteração 334
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os relatórios de transparência 
devem incluir, no mínimo, informações 
sobre:

3. Os relatórios de transparência dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem incluir, no mínimo, 
informações sobre:
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Or. en

Alteração 335
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual 
relativamente à deteção, identificação e 
remoção de conteúdos terroristas;

(a) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual 
relativamente à deteção, identificação e 
remoção ou, caso a remoção não seja 
possível ou pertinente, o bloqueio de 
conteúdos terroristas, precisando, na 
medida do possível, por que motivo foi 
adotada uma solução em detrimento da 
outra;

Or. fr

Alteração 336
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual 
relativamente à deteção, identificação e 
remoção de conteúdos terroristas;

a) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual 
relativamente à deteção, identificação e 
remoção de conteúdos terroristas ilegais;

Or. en

Alteração 337
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) As medidas adotadas pelo 
prestador de serviços de alojamento 
virtual para impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 338
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual para 
impedir o recarregamento de conteúdos 
que tenham sido removidos anteriormente 
ou cujo acesso tenha sido bloqueado por 
serem considerados conteúdos terroristas;

(b) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual para 
impedir o recarregamento de conteúdos 
que tenham sido removidos anteriormente 
ou, caso a remoção não seja possível ou 
pertinente, cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;

Or. fr

Alteração 339
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As medidas adotadas pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual para 
impedir o recarregamento de conteúdos 
que tenham sido removidos anteriormente 

b) As medidas circunstanciadas 
adotadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual para impedir o 
recarregamento de conteúdos que tenham 
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ou cujo acesso tenha sido bloqueado por 
serem considerados conteúdos terroristas;

sido removidos anteriormente ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado por serem 
considerados conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 340
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de decisões de 
remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

(c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou, caso a remoção não seja 
possível ou pertinente, cujo acesso tenha 
sido bloqueado na sequência de decisões 
de remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

Or. fr

Alteração 341
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de decisões de 
remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

c) O número de conteúdos terroristas 
ilegais removidos ou cujo acesso tenha 
sido bloqueado na sequência de decisões 
de remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

Or. en

Alteração 342
Yana Toom
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de decisões de 
remoção, sinalizações de conteúdos ou 
medidas pró-ativas, respetivamente;

c) O número de conteúdos terroristas 
ilegais removidos ou cujo acesso tenha 
sido bloqueado na sequência de decisões 
de remoção de conteúdos ou medidas 
adicionais, respetivamente;

Or. en

Alteração 343
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma panorâmica dos 
procedimentos de reclamação e dos seus 
resultados.

d) Uma panorâmica e avaliação da 
eficácia dos mecanismos de reclamação e 
reparação.

Or. en

Alteração 344
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma panorâmica dos 
procedimentos de reclamação e dos seus 
resultados.

d) Uma panorâmica e avaliação da 
eficácia dos mecanismos de reclamação e 
reparação.

Or. en

Alteração 345
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Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios de transparência das 
autoridades competentes e dos 
organismos competentes da União devem 
incluir informações sobre o número de 
ordens de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, e a sua utilização dos 
conteúdos terroristas, que tenham sido 
conservadas em conformidade com o 
artigo 7.º para a prevenção, deteção, 
investigação e repressão de infrações 
terroristas.

Or. en

Alteração 346
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Garantias relativas à utilização e aplicação 
de medidas pró-ativas

Garantias relativas à utilização e aplicação 
de medidas adicionais

Or. en

Alteração 347
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 



AM\1176668PT.docx 85/116 PE634.778v01-00

PT

conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 
tomadas relativamente a esses conteúdos, 
em especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou de 
bloqueio do acesso aos mesmos, são exatas 
e bem fundamentadas.

conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 
tomadas relativamente a esses conteúdos, 
em especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou, caso 
a remoção não seja possível ou pertinente, 
de bloqueio do acesso aos mesmos, são 
exatas e bem fundamentadas.

Or. fr

Alteração 348
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 
tomadas relativamente a esses conteúdos, 
em especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou de 
bloqueio do acesso aos mesmos, são exatas 
e bem fundamentadas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 349
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 
tomadas relativamente a esses conteúdos, 
em especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou de 
bloqueio do acesso aos mesmos, são exatas 
e bem fundamentadas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 350
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 
tomadas relativamente a esses conteúdos, 
em especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou de 
bloqueio do acesso aos mesmos, são exatas 
e bem fundamentadas.

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos em conformidade com o 
presente regulamento em relação aos 
conteúdos que armazenam, devem prever 
garantias eficazes para assegurar que as 
decisões tomadas relativamente a esses 
conteúdos, em especial as decisões de 
remoção de conteúdos considerados 
terroristas ilegais ou de bloqueio do acesso 
aos mesmos, são exatas e bem 
fundamentadas.

Or. en

Alteração 351
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas da adequação da 
decisão de remoção ou de recusa de 
acesso aos conteúdos, em particular no 
que respeita ao direito à liberdade de 
expressão e de informação. A supervisão 
humana deve ser exigida quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

Or. en

Alteração 352
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas da adequação da 
decisão de remoção ou de recusa de 
acesso aos conteúdos, em particular no 
que respeita ao direito à liberdade de 
expressão e de informação. A supervisão 
humana deve ser exigida quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

Or. en

Alteração 353
Yana Toom

Proposta de regulamento
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Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas para determinar se os 
conteúdos devem ser considerados 
terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 354
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
terroristas.

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas, quando tal for 
adequado e, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
para determinar se os conteúdos devem ser 
considerados terroristas.

Or. fr

Alteração 355
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

10 Mecanismos de reclamação 10 Mecanismos de reclamação e 
reparação
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Or. en

Alteração 356
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Mecanismos de reclamação Mecanismos de reclamação e reparação

Or. en

Alteração 357
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

1. Sem prejuízo das vias de recurso, 
incluindo os recursos judiciais, à 
disposição dos fornecedores de conteúdos 
ao abrigo da legislação nacional, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem estabelecer mecanismos 
eficazes e acessíveis que permitam aos 
fornecedores de conteúdos cujos conteúdos 
tenham sido removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado na sequência de uma 
sinalização de conteúdos nos termos do 
artigo 5.º ou de medidas pró-ativas nos 
termos do artigo 6.º apresentar uma 
reclamação fundamentada contra a ação 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual solicitando a reposição do conteúdo 
em causa.

Or. en

Alteração 358
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Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas 
pró-ativas nos termos do artigo 6.º 
apresentar uma reclamação contra a ação 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual solicitando a reposição do conteúdo 
em causa.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea m), 
do Regulamento (UE) 2016/794, de uma 
decisão de remoção nos termos do 
artigo 4.º do presente regulamento ou de 
medidas adicionais, apresentar uma 
reclamação contra a ação do prestador de 
serviços de alojamento virtual solicitando a 
reposição do conteúdo em causa.

Or. en

Alteração 359
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 

1. Os organismos competentes da 
União e as autoridades competentes, em 
cooperação com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual, devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
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causa. de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

Or. en

Alteração 360
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes, facilmente 
acessíveis e capazes de dar uma resposta 
em prazos razoáveis que permitam aos 
fornecedores de conteúdos cujos conteúdos 
tenham sido removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado na sequência de uma 
sinalização de conteúdos nos termos do 
artigo 5.º ou de medidas pró-ativas nos 
termos do artigo 6.º apresentar uma 
reclamação contra a ação do prestador de 
serviços de alojamento virtual solicitando a 
reposição do conteúdo em causa.

Or. fr

Alteração 361
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos de reclamação e reparação 
rápidos, eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
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cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação fundamentada contra a 
ação do prestador de serviços de 
alojamento virtual solicitando a reposição 
do conteúdo em causa.

Or. en

Alteração 362
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos de reclamação e reparação 
rápidos, eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de conteúdos 
nos termos do artigo 5.º ou de medidas pró-
ativas nos termos do artigo 6.º apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 
solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

Or. en

Alteração 363
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem examinar 
imediatamente todas as reclamações que 
receberem e repor o conteúdo em causa 
sem demora indevida, sempre que a 
remoção ou o bloqueio do acesso for 
injustificado. Devem informar o autor da 
reclamação do resultado do seu exame.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem examinar 
imediatamente todas as reclamações que 
receberem e repor o conteúdo em causa 
sem demora indevida, sempre que a 
remoção ou o bloqueio do acesso for 
injustificado. Se, na sequência do exame, 
se constatar que a remoção ou o bloqueio 
foi injustificado, devem informar o autor 
da reclamação desse facto. Caso o exame 
conclua que a remoção ou o bloqueio foi 
efetivamente justificado, o prestador de 
serviços avalia a necessidade de 
apresentar uma exposição das razões ao 
requerente, nomeadamente tendo em 
conta uma eventual obrigação jurídica de 
confidencialidade relativa à luta contra o 
terrorismo.

Or. fr

Alteração 364
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mecanismo de reclamação 
supramencionado não prejudica eventuais 
recursos judiciais à disposição do 
requerente nos termos da legislação 
nacional aplicável.

Or. fr

Alteração 365
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ou bloqueado o 
acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 
informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos.

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ou, caso a remoção 
não seja possível ou pertinente, bloqueado 
o acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 
informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos.

Or. fr

Alteração 366
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ou bloqueado o 
acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 
informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos.

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ilegais ou bloqueado 
o acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 
informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos.

Or. en

Alteração 367
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ou bloqueado o 
acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ou bloqueado o 
acesso aos mesmos, devem disponibilizar 
ao fornecedor de conteúdos em causa 
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informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos.

informações sobre a remoção ou o 
bloqueio do acesso a esses conteúdos no 
prazo de 24 horas.

Or. en

Alteração 368
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informá-lo dos 
motivos da remoção ou do bloqueio do 
acesso aos mesmos, bem como das 
possibilidades de contestar a decisão.

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos e sob reserva de qualquer 
obrigação jurídica de confidencialidade, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve informá-lo dos motivos da remoção 
ou do bloqueio do acesso aos mesmos, bem 
como das possibilidades de contestar a 
decisão.

Or. fr

Alteração 369
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informá-lo dos 
motivos da remoção ou do bloqueio do 
acesso aos mesmos, bem como das 
possibilidades de contestar a decisão.

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informar o 
fornecedor de conteúdos dos motivos da 
remoção ou do bloqueio do acesso aos 
mesmos, bem como das possibilidades de 
contestar a decisão.

Or. en
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Alteração 370
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informá-lo dos 
motivos da remoção ou do bloqueio do 
acesso aos mesmos, bem como das 
possibilidades de contestar a decisão.

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informar o 
fornecedor de conteúdos dos motivos da 
remoção ou do bloqueio do acesso aos 
mesmos, bem como das possibilidades de 
contestar a decisão.

Or. en

Alteração 371
Martina Michels

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades competentes dispõem 
das capacidades necessárias e dos recursos 
suficientes para alcançarem os objetivos e 
cumprirem as obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas autoridades judiciais competentes 
dispõem das capacidades necessárias e dos 
recursos suficientes para alcançarem os 
objetivos e cumprirem as obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 372
Helga Trüpel

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12-º-A
Nos casos em que os conteúdos tenham 
sido removidos ou cujo acesso tenha sido 
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bloqueado na sequência de uma decisão 
de remoção nos termos do artigo 4.º ou de 
uma sinalização de conteúdos nos termos 
do artigo 5.º ou de medidas pró-ativas nos 
termos do artigo 6.º, o fornecedor de 
conteúdos em causa pode iniciar um 
processo judicial em qualquer momento 
solicitando a reposição desses conteúdos. 
A instauração de um processo judicial 
não está subordinada à introdução dos 
mecanismos de reclamação a que se 
refere o artigo 10.º.

Or. en

Alteração 373
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com 
os organismos competentes da União, tais 
como a Europol, no que diz respeito às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos, a fim de evitar duplicações de 
esforços, reforçar a coordenação e evitar 
interferências com as investigações nos 
vários Estados-Membros.

1. Sempre que tal seja necessário, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com 
os organismos competentes da União, tais 
como a Europol, no que diz respeito às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos, a fim de evitar duplicações de 
esforços, reforçar a coordenação e evitar 
interferências com as investigações nos 
vários Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 374
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com 
os organismos competentes da União, tais 
como a Europol, no que diz respeito às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos, a fim de evitar duplicações de 
esforços, reforçar a coordenação e evitar 
interferências com as investigações nos 
vários Estados-Membros.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com 
os organismos competentes da União, tais 
como a Europol, no que diz respeito às 
decisões de remoção de conteúdos, a fim 
de evitar duplicações de esforços, reforçar 
a coordenação e evitar interferências com 
as investigações nos vários 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 375
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O tratamento dos dados e o 
retorno de informações relativamente às 
sinalizações de conteúdos nos termos do 
artigo 5.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 376
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A cooperação com vista a 
identificar e aplicar medidas pró-ativas 
nos termos do artigo 6.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 377
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente as autoridades responsáveis 
pela investigação e pela repressão das 
infrações penais no Estado-Membro em 
causa ou o ponto de contacto, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2, no Estado-Membro 
onde têm o seu estabelecimento principal 
ou representante legal. Em caso de dúvida, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem transmitir essas informações 
à Europol, que lhes dará um seguimento 
adequado.

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista ou tomem 
conhecimento de elementos suspeitos que 
possam estar relacionados com uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente as autoridades responsáveis 
pela investigação e pela repressão das 
infrações penais no Estado-Membro em 
causa ou o ponto de contacto, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2, no Estado-Membro 
onde têm o seu estabelecimento principal 
ou representante legal. Em caso de dúvida, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem transmitir essas informações 
à Europol, que lhes dará um seguimento 
adequado.

Or. fr

Alteração 378
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente as autoridades 
responsáveis pela investigação e pela 
repressão das infrações penais no Estado-

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer ameaça iminente a uma ou 
várias vidas resultante de uma infração 
terrorista, devem informar imediatamente a 
autoridade responsável pela investigação e 
pela repressão das infrações penais no 
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Membro em causa ou o ponto de contacto, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 2, no Estado-
Membro onde têm o seu estabelecimento 
principal ou representante legal. Em caso 
de dúvida, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual podem transmitir essas 
informações à Europol, que lhes dará um 
seguimento adequado.

Estado-Membro em causa ou o ponto de 
contacto, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, 
no Estado-Membro onde têm o seu 
estabelecimento principal ou representante 
legal. Em caso de dúvida, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual podem 
transmitir essas informações à Europol, 
que lhes dará um seguimento adequado.

Or. en

Alteração 379
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente as autoridades 
responsáveis pela investigação e pela 
repressão das infrações penais no 
Estado-Membro em causa ou o ponto de 
contacto, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, 
no Estado-Membro onde têm o seu 
estabelecimento principal ou representante 
legal. Em caso de dúvida, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual podem 
transmitir essas informações à Europol, 
que lhes dará um seguimento adequado.

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente a autoridade responsável 
pela investigação e pela repressão das 
infrações penais no Estado-Membro em 
causa ou o ponto de contacto, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2, no Estado-Membro 
onde têm o seu estabelecimento principal 
ou representante legal. Em caso de dúvida, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem transmitir essas informações 
à Europol, que lhes dará um seguimento 
adequado.

Or. en

Alteração 380
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
ponto de contacto que permita receber 
decisões de remoção e sinalizações de 
conteúdos por via eletrónica e assegurar o 
seu rápido tratamento nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º. Devem assegurar que esta 
informação seja disponibilizada ao público.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
ponto de contacto que permita receber 
decisões de remoção e sinalizações de 
conteúdos por via eletrónica e assegurar o 
seu rápido tratamento nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º. Devem assegurar que esta 
informação seja disponibilizada ao público. 
Na medida do possível, tendo 
nomeadamente em conta as suas 
capacidades financeiras, os prestadores de 
serviços devem disponibilizar uma linha 
telefónica de urgência ou um meio de 
contacto que disponha de um horário tão 
amplo quanto possível.

Or. fr

Alteração 381
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
ponto de contacto que permita receber 
decisões de remoção e sinalizações de 
conteúdos por via eletrónica e assegurar o 
seu rápido tratamento nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º. Devem assegurar que esta 
informação seja disponibilizada ao público.

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
ponto de contacto que permita receber 
decisões de remoção de conteúdos por via 
eletrónica e assegurar o seu rápido 
tratamento nos termos do artigo 4.º. 
Devem assegurar que esta informação seja 
disponibilizada ao público.

Or. en

Alteração 382
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção e as sinalizações de 
conteúdos nos termos dos artigos 4.º e 5.º. 
Pelo menos uma delas deve ser uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro no qual 
o prestador do serviço de alojamento 
virtual tem o seu estabelecimento principal 
ou no qual reside ou está estabelecido o seu 
representante legal nos termos do 
artigo 16.º.

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção e as sinalizações de 
conteúdos nos termos dos artigos 4.º e 5.º. 
Pelo menos uma delas deve ser uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro no qual 
o prestador do serviço de alojamento 
virtual tem o seu estabelecimento principal 
ou no qual reside ou está estabelecido o seu 
representante legal nos termos do 
artigo 16.º e, na medida do possível, uma 
delas deve ser uma das principais línguas 
de comunicação das instituições da União 
Europeia, a saber, o inglês, o alemão ou o 
francês.

Or. fr

Alteração 383
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção e as sinalizações de 
conteúdos nos termos dos artigos 4.º e 5.º. 
Pelo menos uma delas deve ser uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro no qual 
o prestador do serviço de alojamento 

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção e as sinalizações de 
conteúdos nos termos do artigo 4.º. Pelo 
menos uma delas deve ser uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro no qual o 
prestador do serviço de alojamento virtual 
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virtual tem o seu estabelecimento principal 
ou no qual reside ou está estabelecido o seu 
representante legal nos termos do 
artigo 16.º.

tem o seu estabelecimento principal ou no 
qual reside ou está estabelecido o seu 
representante legal nos termos do 
artigo 16.º.

Or. en

Alteração 384
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro em que se situa 
o estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual é 
competente para efeitos dos artigos 6.º, 18.º 
e 21.º. Considera-se que, não tendo um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
o seu estabelecimento principal num dos 
Estados-Membros, é competente o 
Estado-Membro em que reside ou está 
estabelecido o representante legal referido 
no artigo 16.º.

1. O Estado-Membro em que se situa 
o estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual é 
competente para efeitos dos artigos 6.º, 18.º 
e 21.º. Considera-se que, não tendo um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
o seu estabelecimento principal num dos 
Estados-Membros, é competente o 
Estado-Membro em que reside ou está 
estabelecido o representante legal referido 
no artigo 16.º. Qualquer Estado-Membro 
tem competência para efeitos dos artigos 
4.º e 5.º, independentemente do local onde 
o prestador de serviços de alojamento 
virtual tem o seu estabelecimento 
principal ou designou o seu representante 
legal.

Or. en

Justificação

A alteração visa estabelecer o princípio de que todos os Estados-Membros devem ter 
autoridade para emitir uma decisão de remoção diretamente a um prestador de serviços de 
alojamento virtual, independentemente do local onde esteja estabelecido.

Alteração 385
Dominique Bilde



PE634.778v01-00 104/116 AM\1176668PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve notificar a 
designação do representante legal à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea d), do 
Estado-Membro em que o referido 
representante legal reside ou está 
estabelecido. As informações sobre o 
representante legal devem ser 
disponibilizadas ao público.

4. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve notificar a 
designação do representante legal à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea d), do 
Estado-Membro em que o referido 
representante legal reside ou está 
estabelecido. As informações sobre o 
representante legal devem ser 
disponibilizadas ao público e atualizadas 
regularmente. Nas mesmas condições, o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual deve informar a autoridade 
competente de qualquer alteração do 
representante legal com a maior 
brevidade possível. O prestador de 
serviços de alojamento virtual atualiza 
ainda as informações relativas ao ponto 
de contacto e informa com a maior 
brevidade possível a autoridade 
competente designada pelo 
Estado-Membro competente de qualquer 
alteração.

Or. fr

Alteração 386
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
designar a ou as autoridades competentes 
para:

1. Cada Estado-Membro deve 
designar a ou as autoridades independentes 
competentes para:

Or. en
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Alteração 387
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
designar a ou as autoridades competentes 
para:

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma autoridade competente para:

Or. en

Alteração 388
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
designar a ou as autoridades competentes 
para:

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma autoridade competente para:

Or. en

Alteração 389
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Detetar, identificar e sinalizar 
conteúdos terroristas aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual nos termos 
do artigo 5.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 390
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Supervisionar a aplicação das 
medidas pró-ativas nos termos do 
artigo 6.º;

(c) Supervisionar a definição e a 
aplicação das medidas pró-ativas nos 
termos do artigo 6.º;

Or. fr

Alteração 391
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Supervisionar a aplicação das 
medidas pró-ativas nos termos do 
artigo 6.º;

c) (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 392
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Supervisionar a aplicação das 
medidas pró-ativas nos termos do 
artigo 6.º;

c) Supervisionar a aplicação das 
medidas pró-ativas;

Or. en
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Alteração 393
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o termo «autoridade competente» 
designe um órgão judicial local, nacional 
ou internacional com poderes para emitir, 
fazer cumprir e alterar decisões jurídicas 
vinculativas nas suas respetivas 
jurisdições.

Or. en

Alteração 394
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o termo «autoridade 
competente» designe um órgão judicial 
nacional ou europeu com poderes para 
emitir, fazer cumprir e alterar decisões 
jurídicas vinculativas nas suas respetivas 
jurisdições.

Or. en

Alteração 395
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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1-A. Os Estados-Membros definem a 
repartição das missões supramencionadas 
entre as autoridades competentes por si 
designadas.

Or. fr

Alteração 396
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Artigo 5.º, n.os 5 e 6 (avaliação das 
sinalizações de conteúdos e retorno de 
informação sobre as mesmas);

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Artigo 6.º, n.os 2 e 4 (relatórios 
sobre medidas pró-ativas e adoção de 
medidas na sequência de uma decisão que 
impõe medidas pró-ativas específicas);

Suprimido

Or. en

Alteração 398
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Artigo 6.º, n.os 2 e 4 (relatórios 
sobre medidas pró-ativas e adoção de 
medidas na sequência de uma decisão que 
impõe medidas pró-ativas específicas);

d) Artigo 6.º, n.os 2 e 4 (relatórios 
sobre medidas pró-ativas e respetiva 
adoção na sequência de uma decisão que 
impõe medidas pró-ativas específicas);

Or. en

Alteração 399
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Artigo 9.º (garantias relativas às 
medidas pró-ativas);

g) Artigo 9.º (garantias relativas à 
utilização e aplicação de medidas pró-
ativas);

Or. en

Alteração 400
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, as autoridades 
competentes têm em conta todas as 
circunstâncias pertinentes, incluindo:

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, que não devem ser 
consideradas como tendo natureza penal, 
as autoridades competentes têm em conta 
todas as circunstâncias pertinentes, 
incluindo:

Or. en
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Alteração 401
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, as autoridades 
competentes têm em conta todas as 
circunstâncias pertinentes, incluindo:

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, as autoridades 
competentes têm em conta todas as 
circunstâncias pertinentes, em especial no 
caso das PME, incluindo:

Or. en

Alteração 402
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, as autoridades 
competentes têm em conta todas as 
circunstâncias pertinentes, incluindo:

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, as autoridades 
competentes têm em conta todas as 
circunstâncias pertinentes, em especial no 
caso das PME, incluindo:

Or. en

Alteração 403
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável;

(d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável, 
nomeadamente caso se trate de uma 
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PME;

Or. fr

Alteração 404
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 - alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A natureza e dimensão dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, em especial das microempresas e 
pequenas empresas na aceção do título I 
do anexo da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão.

Or. en

Alteração 405
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 - alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A natureza e dimensão dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, em especial das microempresas e 
pequenas empresas na aceção do título I 
do anexo da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão.

Or. en

Alteração 406
Francis Zammit Dimech

Proposta de regulamento
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Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o incumprimento sistemático 
das obrigações decorrentes do artigo 4.º, 
n.º 2, é passível de sanções pecuniárias que 
podem ir até 4 % do volume de negócios 
global do prestador de serviços de 
alojamento virtual durante o exercício 
anterior.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o incumprimento sistemático 
das obrigações decorrentes do artigo 4.º, 
n.º 2, é passível de sanções pecuniárias que 
podem ir até 4 % do volume de negócios 
europeu do prestador de serviços de 
alojamento virtual durante o exercício 
anterior.

Or. en

Alteração 407
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o incumprimento sistemático 
das obrigações decorrentes do artigo 4.º, 
n.º 2, é passível de sanções pecuniárias que 
podem ir até 4 % do volume de negócios 
global do prestador de serviços de 
alojamento virtual durante o exercício 
anterior.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o incumprimento sistemático 
das obrigações decorrentes do artigo 4.º, 
n.º 2, é passível de sanções pecuniárias de 
4 % do volume de negócios global do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
durante o exercício anterior.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa evitar o risco de «forum shopping» (escolha da legislação mais 
favorável), bem como um nivelamento por baixo.

Alteração 408
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 20.º, a fim de completar o presente 
regulamento com requisitos técnicos 
relativos aos meios eletrónicos a utilizar 
pelas autoridades competentes para a 
transmissão das decisões de remoção.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 20.º, a fim de completar o presente 
regulamento com os requisitos técnicos 
necessários relativos aos meios eletrónicos 
a utilizar pelas autoridades competentes 
para a transmissão das decisões de 
remoção.

Or. en

Alteração 409
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
tais atos delegados para alterar os anexos I, 
II e III, a fim de responder eficazmente a 
uma eventual necessidade de melhorar o 
conteúdo dos formulários das decisões de 
remoção, bem como dos formulários a 
utilizar para fornecer informações sobre a 
impossibilidade de executar uma decisão 
de remoção.

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
tais atos delegados para alterar os anexos I, 
II e III, a fim de responder de forma 
competente a uma eventual necessidade de 
melhorar o conteúdo dos formulários das 
decisões de remoção, bem como dos 
formulários a utilizar para fornecer 
informações sobre a impossibilidade de 
executar uma decisão de remoção.

Or. en

Alteração 410
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão por um período de 
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estabelecidas no presente artigo. cinco anos nas condições estabelecidas no 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 411
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 19.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [data de aplicação do presente 
regulamento].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 19.º é conferido à 
Comissão por um período determinado de 
três anos a contar de [data de aplicação do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 412
Dominique Bilde

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
recolher, junto das respetivas autoridades 
competentes e dos prestadores de serviços 
de alojamento virtual pelos quais são 
competentes informações sobre as medidas 
que tiverem tomado em conformidade com 
o presente regulamento e enviá-las 
anualmente à Comissão, até [31 de março]. 
Trata-se nomeadamente de:

1. Na medida do possível, os Estados-
Membros devem recolher, junto das 
respetivas autoridades competentes e dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual pelos quais são competentes as 
informações mais pertinentes sobre as 
medidas que tiverem tomado em 
conformidade com o presente regulamento 
e enviá-las anualmente à Comissão, até [31 
de março]. Trata-se nomeadamente de:

Or. fr

Alteração 413
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Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informações sobre o número de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas e sobre o número de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, incluindo os 
prazos correspondentes nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º;

a) Informações sobre o número de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas e sobre o número de 
conteúdos terroristas ilegais removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado, 
incluindo os prazos correspondentes nos 
termos do artigo 4.º;

Or. en

Alteração 414
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre as medidas 
pró-ativas específicas adotadas nos termos 
do artigo 6.º, incluindo o número de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como os 
prazos correspondentes;

b) Informações sobre as medidas 
pró-ativas específicas adotadas nos termos 
do artigo 6.º, incluindo o número de 
conteúdos terroristas ilegais removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado, bem 
como os prazos correspondentes;

Or. en

Alteração 415
Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre as medidas 
pró-ativas específicas adotadas nos termos 
do artigo 6.º, incluindo o número de 

b) Informações sobre as medidas 
adicionais específicas adotadas, incluindo 
o número de conteúdos terroristas ilegais 
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conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como os 
prazos correspondentes;

removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado, bem como os prazos 
correspondentes;

Or. en


