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Alteração 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo à prevenção da difusão de 
conteúdos terroristas em linha
Contribuição da Comissão Europeia para a 
reunião dos dirigentes realizada em 
Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018

Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativa à prevenção da difusão de 
conteúdos terroristas em linha
Contribuição da Comissão Europeia para a 
reunião dos dirigentes realizada em 
Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

É discutível a adequação da escolha da base jurídica (artigo 114.º do TFUE, mercado 
interno), atendendo ao objetivo referido: «[o] presente regulamento contribui para a 
proteção da segurança pública estabelecendo garantias adequadas e sólidas para assegurar 
a proteção dos direitos fundamentais em causa.» (Considerando 7.) O TJUE já negou a 
possibilidade de invocar o artigo 114.º do TFUE no âmbito de medidas que visem contribuir 
para a segurança pública (C-318/04, n.os 54 a 61 e C-318/04, n.º 67). A base jurídica deve, 
portanto, ser o artigo 83.º do TFUE, que apenas permite a adoção de diretivas.

Alteração 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo à prevenção da difusão de 

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo à limitação da difusão de 



PE636.146v02-00 4/140 AM\1177907PT.docx

PT

conteúdos terroristas em linha
Contribuição da Comissão Europeia para a 
reunião dos dirigentes realizada em 
Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018

conteúdos terroristas em linha
Contribuição da Comissão Europeia para a 
reunião dos dirigentes realizada em 
Salzburgo em 19 e 20 de setembro de 2018

Or. en

Alteração 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 83.º,
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

É discutível a adequação da escolha da base jurídica (artigo 114.º do TFUE, mercado 
interno), atendendo ao objetivo referido: «[o] presente regulamento contribui para a 
proteção da segurança pública estabelecendo garantias adequadas e sólidas para assegurar 
a proteção dos direitos fundamentais em causa.» (Considerando 7.) O TJUE já negou a 
possibilidade de invocar o artigo 114.º do TFUE no âmbito de medidas que visem contribuir 
para a segurança pública (C-318/04, n.os 54 a 56 e n.º 67). A base jurídica deve, portanto, ser 
o artigo 83.º do TFUE, que apenas permite a adoção de diretivas.

Alteração 39
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração
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(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, fazendo face à 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas e 
contribuindo para a investigação de 
infrações penais. O funcionamento do 
Mercado Único Digital deve ser melhorado 
através do reforço da segurança jurídica 
para os prestadores de serviços de 
alojamento virtual, da melhoria da 
confiança dos utilizadores no ambiente em 
linha e da consolidação das garantias para 
assegurar o Estado de direito e os direitos 
fundamentais, em particular a liberdade 
de expressão e de informação, os direitos à 
liberdade e ao pluralismo dos meios de 
comunicação social, a liberdade de 
empresa e os direitos à privacidade e à 
proteção dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da 
melhoria da confiança dos utilizadores no 
ambiente em linha e da consolidação das 
garantias ligadas à liberdade de expressão 
e de informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar a segurança dos cidadãos dos 
Estados-Membros em sociedades 
democráticas, prevenindo a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins terroristas.
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Or. en

Alteração 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) A presente diretiva visa assegurar a 
proteção da segurança pública e 
simultaneamente estabelecer 
salvaguardas adequadas e robustas para 
assegurar a proteção dos direitos 
fundamentais numa sociedade aberta e 
democrática, prevenindo a utilização dos 
serviços de alojamento virtual para a 
propagação de conteúdos terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias de 
proteção dos direitos fundamentais, 
nomeadamente a liberdade de expressão e 
de informação, bem como o respeito pela 
vida privada e familiar e a proteção dos 
dados pessoais.

(A supressão do adjetivo «abusiva» na 
expressão «utilização abusiva» aplica-se à 
totalidade to texto legislativo em apreço.)

Or. en

Justificação

O objetivo do presente texto legislativo consiste principalmente em contribuir para a 
segurança pública. A referência ao mercado único digital parece surgir unicamente para 
justificar a invocação do artigo 114.º do TFUE como base jurídica (e, por conseguinte, a 
escolha de um regulamento em vez de uma diretiva).
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Alteração 42
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para a difusão de 
conteúdos terroristas por fornecedores de 
conteúdos. O funcionamento do Mercado 
Único Digital deve ser melhorado através 
do reforço da segurança jurídica para os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, da melhoria da confiança dos 
utilizadores no ambiente em linha e da 
consolidação das garantias ligadas à 
proteção dos direitos fundamentais, 
nomeadamente a liberdade de expressão e 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, bem como o respeito pela 
vida privada e familiar e a proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
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segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas aos direitos fundamentais, em 
particular o direito à liberdade de 
expressão e de informação, o direito à 
privacidade e o direito à proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 44
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas e 
proporcionando um instrumento eficiente 
para alcançar a segurança pública a 
longo prazo das nossas sociedades. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

Or. en

Alteração 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
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Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas aos direitos fundamentais, em 
particular a liberdade de expressão e de 
informação.

Or. en

Alteração 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas aos direitos fundamentais, 
nomeadamente a liberdade de expressão e 
de informação.
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Or. en

Alteração 47
Monika Beňová

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom funcionamento do 
Mercado Único Digital numa sociedade 
aberta e democrática, prevenindo a 
utilização abusiva dos serviços de 
alojamento virtual para fins terroristas. O 
funcionamento do Mercado Único Digital 
deve ser melhorado através do reforço da 
segurança jurídica para os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, da melhoria 
da confiança dos utilizadores no ambiente 
em linha e da consolidação das garantias 
ligadas à liberdade de expressão e de 
informação.

(1) O presente regulamento visa 
assegurar o bom e transparente 
funcionamento do Mercado Único Digital 
numa sociedade aberta e democrática, 
prevenindo a utilização abusiva dos 
serviços de alojamento virtual para fins 
terroristas. O funcionamento do Mercado 
Único Digital deve ser melhorado através 
do reforço da segurança jurídica para os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, da melhoria da confiança dos 
utilizadores no ambiente em linha e da 
consolidação das garantias ligadas à 
liberdade de expressão e de informação.

Or. en

Justificação

É essencial que a utilização transparente da Internet continue a ser uma prioridade. Por 
predefinição, é difícil fazer uma utilização abusiva da Internet, se forem mantidos elevados 
níveis de transparência. Como consequência, os conteúdos não verificáveis ligados ao 
extremismo destacar-se-ão.

Alteração 48
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A regulamentação dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual pode 
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apenas complementar as estratégias e as 
medidas dos Estados-Membros para 
combater as infrações terroristas ilegais, 
que têm de dar ênfase às medidas fora de 
linha, como as investigações penais e a 
cooperação transfronteiras, bem como às 
medidas preventivas, incluindo 
nomeadamente o investimento na 
educação, na coesão social e na 
prevenção da violência.
Tal como demonstrado em diversos 
estudos, o processo de radicalização 
raramente acontece exclusivamente em 
linha. A efetiva radicalização violenta 
implica vários processos complexos, 
incluindo a comunicação interpessoal em 
conjunto com outros fatores fora de linha. 
Os papéis que a Internet e as redes sociais 
desempenham neste processo não deverá, 
porém, ser diminuído.

Or. en

Alteração 49
Auke Zijlstra

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Considerando que as medidas que 
impeçam previamente a publicação na 
Internet, tais como os filtros de 
carregamento, violam o artigo 7.º, n.º 3, 
da Constituição dos Países Baixos.

Or. en

Alteração 50
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para exercerem 
atividades ilegais em linha. É fonte de 
particular preocupação a utilização abusiva 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual por grupos terroristas e seus 
apoiantes para difundir conteúdos 
terroristas em linha com o objetivo de 
propagar a sua mensagem, radicalizar e 
recrutar, bem como de facilitar e dirigir 
atividades terroristas.

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos, proporcionando oportunidades 
de aprendizagem e facilitando o debate 
público e a distribuição e receção de 
informações, opiniões e ideias, e 
contribuindo significativamente para a 
inovação, o crescimento económico e a 
criação de emprego na União. No entanto, 
em certos casos, os seus serviços são 
utilizados de forma abusiva por terceiros 
para exercerem atividades ilegais em linha 
que constituem infrações penais nos 
termos do quadro jurídico da UE em 
vigor. É fonte de particular preocupação a 
utilização abusiva dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual por grupos 
terroristas e seus apoiantes para difundir 
conteúdos terroristas em linha com o 
objetivo de propagar a sua mensagem, 
radicalizar e recrutar, bem como de 
facilitar e dirigir atividades terroristas.

Or. en

Alteração 51
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
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casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para exercerem 
atividades ilegais em linha. É fonte de 
particular preocupação a utilização abusiva 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual por grupos terroristas e seus 
apoiantes para difundir conteúdos 
terroristas em linha com o objetivo de 
propagar a sua mensagem, radicalizar e 
recrutar, bem como de facilitar e dirigir 
atividades terroristas.

casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para exercerem 
atividades ilegais em linha. É fonte de 
particular preocupação a utilização abusiva 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual por grupos, organizações e 
indivíduos terroristas e seus apoiantes para 
difundir conteúdos terroristas em linha com 
o objetivo de propagar a sua mensagem, 
radicalizar e recrutar, bem como de 
facilitar e dirigir atividades terroristas.

Or. ro

Alteração 52
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para 
exercerem atividades ilegais em linha. É 
fonte de particular preocupação a utilização 
abusiva dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual por grupos terroristas e 
seus apoiantes para difundir conteúdos 
terroristas em linha com o objetivo de 
propagar a sua mensagem, radicalizar e 
recrutar, bem como de facilitar e dirigir 
atividades terroristas.

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva para exercer atividades 
ilegais em linha. É fonte de particular 
preocupação a utilização abusiva dos 
serviços oferecidos por prestadores de 
serviços de alojamento virtual por grupos 
terroristas e seus apoiantes para difundir 
conteúdos terroristas ilegais em linha com 
o objetivo de propagar a sua mensagem, 
radicalizar e recrutar, bem como de 
facilitar e dirigir atividades terroristas.

Or. en
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Alteração 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para exercerem 
atividades ilegais em linha. É fonte de 
particular preocupação a utilização abusiva 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual por grupos terroristas e seus 
apoiantes para difundir conteúdos 
terroristas em linha com o objetivo de 
propagar a sua mensagem, radicalizar e 
recrutar, bem como de facilitar e dirigir 
atividades terroristas.

(2) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que operam na Internet 
desempenham um papel essencial na 
economia digital, ligando as empresas e os 
cidadãos e facilitando o debate público e a 
distribuição e receção de informações, 
opiniões e ideias, e contribuindo 
significativamente para a inovação, o 
crescimento económico e a criação de 
emprego na União. No entanto, em certos 
casos, os seus serviços são utilizados de 
forma abusiva por terceiros para exercerem 
atividades ilegais em linha. É fonte de 
particular preocupação a utilização abusiva 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual por grupos terroristas e seus 
apoiantes para difundir conteúdos 
terroristas em linha com o objetivo de 
propagar a sua mensagem, de recrutar, bem 
como de facilitar e dirigir atividades 
terroristas.

Or. en

Alteração 54
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As redes sociais podem ser 
utilizadas como motor de radicalização 
conducente ao extremismo violento e 
como instrumento para difundir o 
discurso de ódio e conteúdos ilícitos, 
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especialmente entre os jovens utilizadores 
da Internet.

Or. en

Alteração 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presença de conteúdos 
terroristas em linha tem graves 
consequências negativas para os 
utilizadores, os cidadãos e a sociedade em 
geral, bem como para os prestadores de 
serviços em linha que alojam esse tipo de 
conteúdos, uma vez que tal mina a 
confiança dos seus utilizadores e 
prejudica os seus modelos de negócio. 
Tendo em conta o papel central que 
desempenham e as capacidades e meios 
tecnológicos relacionados com os serviços 
que prestam, cabe aos prestadores de 
serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas 
e para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração
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(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 
de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas e 
para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

(3) Apesar de a presença de conteúdos 
terroristas em linha não constituir o único 
fator conducente ao extremismo violento, 
a mesma tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, em especial 
os mais jovens, os cidadãos e a sociedade 
em geral, bem como para os prestadores de 
serviços em linha que alojam esse tipo de 
conteúdos, uma vez que tal mina a 
confiança dos seus utilizadores e prejudica 
os seus modelos de negócio. Tendo em 
conta o papel central que desempenham e 
as capacidades e meios tecnológicos 
relacionados com os serviços que prestam, 
cabe aos prestadores de serviços em linha 
assumir uma responsabilidade social 
particular para proteger os seus serviços 
contra a utilização abusiva por parte de 
terroristas e para ajudar a lutar contra os 
conteúdos terroristas difundidos através 
dos seus serviços, salvaguardando 
integralmente, ao mesmo tempo, a 
liberdade de expressão e o pluralismo.

Or. en

Alteração 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 
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de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas e 
para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas e 
para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços, sem prejuízo da liberdade de 
expressão e de informação dos cidadãos 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 58
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 
de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas e 
para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham, e proporcionalmente 
às capacidades e aos meios tecnológicos 
relacionados com os serviços que prestam, 
cabe aos prestadores de serviços em linha 
assumir uma responsabilidade social 
particular para proteger os seus serviços 
contra a utilização abusiva por parte de 
terroristas e para ajudar as autoridades 
competentes a fazer face às infrações 
terroristas cometidas através dos seus 
serviços.

Or. en

Alteração 59
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 
de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas e 
para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, os prestadores de 
serviços em linha poderão apoiar as 
autoridades judiciais competentes para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização por parte de terroristas e para 
ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

(A supressão do adjetivo «abusiva» na 
expressão «utilização abusiva» aplica-se à 
totalidade to texto legislativo em apreço.)

Or. en

Alteração 60
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presença de conteúdos terroristas 
em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 

(3) A presença de conteúdos terroristas 
ilegais em linha tem graves consequências 
negativas para os utilizadores, os cidadãos 
e a sociedade em geral, bem como para os 
prestadores de serviços em linha que 
alojam esse tipo de conteúdos, uma vez 
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que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, cabe aos prestadores 
de serviços em linha assumir uma 
responsabilidade social particular para 
proteger os seus serviços contra a 
utilização abusiva por parte de terroristas 
e para ajudar a lutar contra os conteúdos 
terroristas difundidos através dos seus 
serviços.

que tal mina a confiança dos seus 
utilizadores e prejudica os seus modelos de 
negócio. Tendo em conta o papel central 
que desempenham e as capacidades e 
meios tecnológicos relacionados com os 
serviços que prestam, os prestadores de 
serviços em linha poderão apoiar as 
autoridades competentes, protegendo os 
seus serviços contra a utilização abusiva e 
ajudando a lutar contra os conteúdos 
terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em 
linha foram iniciados em 2015 no quadro 
de uma cooperação voluntária entre os 
Estados-Membros e os prestadores de 
serviços de alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro 
legislativo claro, a fim de continuar a 
reduzir a acessibilidade aos conteúdos 
terroristas em linha e dar uma resposta 
adequada a um problema em rápida 
evolução. Este quadro legislativo basear-
se-á nos esforços voluntários existentes, 
que foram reforçados pela Recomendação 
(UE) 2018/334 da Comissão7, e responde 
aos apelos do Parlamento Europeu, no 
sentido de reforçar as medidas de combate 
aos conteúdos ilegais e lesivos, e do 
Conselho Europeu, no sentido de 
melhorar a deteção automática e a 
remoção dos conteúdos que incitem à 
prática de atos terroristas.

(4) Um quadro legislativo claro deverá 
basear-se na cooperação voluntária entre 
os Estados-Membros e os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, que foi 
reforçada pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão7.



PE636.146v02-00 20/140 AM\1177907PT.docx

PT

_________________ _________________
7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Alteração 62
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de uma 
cooperação voluntária entre os Estados-
Membros e os prestadores de serviços de 
alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro 
legislativo claro, a fim de continuar a 
reduzir a acessibilidade aos conteúdos 
terroristas em linha e dar uma resposta 
adequada a um problema em rápida 
evolução. Este quadro legislativo basear-
se-á nos esforços voluntários existentes, 
que foram reforçados pela Recomendação 
(UE) 2018/334 da Comissão7, e responde 
aos apelos do Parlamento Europeu, no 
sentido de reforçar as medidas de combate 
aos conteúdos ilegais e lesivos, e do 
Conselho Europeu, no sentido de 
melhorar a deteção automática e a 
remoção dos conteúdos que incitem à 
prática de atos terroristas.

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas ilegais 
em linha foram iniciados em 2015 no 
quadro de uma cooperação voluntária entre 
os Estados-Membros e os prestadores de 
serviços de alojamento virtual. Este quadro 
legislativo basear-se-á nesses esforços, que 
foram reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão7.

_________________ _________________
7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

Or. en
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Alteração 63
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de 
uma cooperação voluntária entre os 
Estados-Membros e os prestadores de 
serviços de alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro, a fim de continuar a reduzir a 
acessibilidade aos conteúdos terroristas em 
linha e dar uma resposta adequada a um 
problema em rápida evolução. Este quadro 
legislativo basear-se-á nos esforços 
voluntários existentes, que foram 
reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão7, e responde aos 
apelos do Parlamento Europeu, no sentido 
de reforçar as medidas de combate aos 
conteúdos ilegais e lesivos, e do Conselho 
Europeu, no sentido de melhorar a deteção 
automática e a remoção dos conteúdos que 
incitem à prática de atos terroristas.

(4) Tal como salienta o relatório da 
Comissão Especial sobre o Terrorismo do 
Parlamento Europeu1-A, os esforços a 
nível da União para combater os conteúdos 
terroristas em linha iniciados em 2015 no 
quadro de uma cooperação voluntária entre 
os Estados-Membros e os prestadores de 
serviços de alojamento virtual foram 
insuficientes. Por conseguinte, os quadros 
jurídicos da UE devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro, a fim de continuar a reduzir a 
acessibilidade aos conteúdos terroristas em 
linha e dar uma resposta adequada a um 
problema em rápida evolução. Este quadro 
legislativo basear-se-á nos esforços 
voluntários existentes, que foram 
reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão, e responde aos 
apelos do Parlamento Europeu, no sentido 
de reforçar as medidas de combate aos 
conteúdos ilegais e lesivos, e do Conselho 
Europeu, no sentido de melhorar a deteção 
automática e a remoção dos conteúdos que 
incitem à prática de atos terroristas.

_________________ _________________
1-A P8_TA-PROV(2018)0512.

7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em 
linha (JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Alteração 64
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de uma 
cooperação voluntária entre os Estados-
Membros e os prestadores de serviços de 
alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro, a fim de continuar a reduzir a 
acessibilidade aos conteúdos terroristas em 
linha e dar uma resposta adequada a um 
problema em rápida evolução. Este quadro 
legislativo basear-se-á nos esforços 
voluntários existentes, que foram 
reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão7, e responde aos 
apelos do Parlamento Europeu, no sentido 
de reforçar as medidas de combate aos 
conteúdos ilegais e lesivos, e do Conselho 
Europeu, no sentido de melhorar a deteção 
automática e a remoção dos conteúdos que 
incitem à prática de atos terroristas.

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de uma 
cooperação voluntária entre os Estados-
Membros e os prestadores de serviços de 
alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro, a fim de continuar a reduzir a 
acessibilidade aos conteúdos terroristas em 
linha, dar uma resposta adequada a um 
problema em evolução e introduzir as 
medidas de salvaguarda necessárias para 
garantir o Estado de direito e a proteção 
dos direitos fundamentais. Este quadro 
legislativo basear-se-á nos esforços 
voluntários existentes e abordará algumas 
das insuficiências dos mesmos, que foram 
reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/334 da Comissão7, e responde aos 
apelos do Parlamento Europeu, no sentido 
de reforçar as medidas de combate aos 
conteúdos ilegais, em consonância com o 
quadro horizontal estabelecido pela 
Diretiva 2000/31/CE, e do Conselho 
Europeu, no sentido de melhorar a deteção 
e a remoção de conteúdos terroristas.

_________________ _________________
7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Alteração 65
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de uma 
cooperação voluntária entre os Estados-
Membros e os prestadores de serviços de 
alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro, a fim de continuar a reduzir a 
acessibilidade aos conteúdos terroristas em 
linha e dar uma resposta adequada a um 
problema em rápida evolução. Este quadro 
legislativo basear-se-á nos esforços 
voluntários existentes, que foram 
reforçados pela Recomendação (UE) 
2018/3347 da Comissão, e responde aos 
apelos do Parlamento Europeu, no sentido 
de reforçar as medidas de combate aos 
conteúdos ilegais e lesivos, e do Conselho 
Europeu, no sentido de melhorar a deteção 
automática e a remoção dos conteúdos que 
incitem à prática de atos terroristas.

(4) Os esforços a nível da União para 
combater os conteúdos terroristas em linha 
foram iniciados em 2015 no quadro de uma 
cooperação voluntária entre os Estados-
Membros e os prestadores de serviços de 
alojamento virtual; devem ser 
complementados por um quadro legislativo 
claro aplicável uniformemente em todos 
os Estados-Membros da UE, a fim de 
continuar a reduzir a acessibilidade aos 
conteúdos terroristas em linha e dar uma 
resposta adequada a um problema em 
rápida evolução. Este quadro legislativo 
basear-se-á nos esforços voluntários 
existentes, que foram reforçados pela 
Recomendação (UE) 2018/3347 da 
Comissão, e responde aos apelos do 
Parlamento Europeu, no sentido de reforçar 
as medidas de combate aos conteúdos 
ilegais e lesivos, e do Conselho Europeu, 
no sentido de melhorar a deteção 
automática e a remoção dos conteúdos que 
incitem à prática de atos terroristas.

_________________ ________________
7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

7 Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1 
de março de 2018, sobre medidas destinadas a 
combater eficazmente os conteúdos ilegais em linha 
(JO L 63 de 6.3.2018, p. 50).

Or. ro

Alteração 66
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. 
Em especial, nenhuma das medidas 
adotadas pelo prestador de serviços de 

(5) O presente regulamento deve 
estabelecer obrigações específicas para 
certos prestadores de serviços de 
alojamento virtual e deveres de diligência 
para os prestadores de serviços de 
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alojamento virtual em conformidade com o 
presente regulamento, incluindo medidas 
pró-ativas, deverá, em si mesma, conduzir 
à perda, por esse prestador de serviços, do 
benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. 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.

alojamento virtual expostos a uma 
quantidade substancial de conteúdos 
terroristas ilegais. A aplicação do presente 
regulamento não deverá prejudicar a 
aplicação dos artigos 14.º e 15.º da 
Diretiva 2000/31/CE8. Em especial, a 
isenção de responsabilidade concedida 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual não deverá ser afetada por 
quaisquer medidas que tomem em 
conformidade com o presente regulamento, 
incluindo medidas adicionais, não 
devendo essas medidas, em si mesmas, 
conduzir à perda, por esse prestador de 
serviços, do benefício da isenção de 
responsabilidade prevista nessa disposição, 
desde que não tenha efetivamente 
conhecimento de atividades ou 
informações ilícitas ou se, após obter esse 
conhecimento, remover ou bloquear 
rapidamente o acesso a esses conteúdos. 
Uma vez que o artigo 15.º da Diretiva 
2000/31/CE proíbe a obrigação geral de 
vigilância sobre as informações 
armazenadas, bem como a obrigação 
geral de procurar ativamente factos ou 
circunstâncias que indiciem ilicitudes, o 
presente regulamento não deverá 
conduzir à transmissão de informações 
pelas autoridades competentes aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual que sejam vagas em relação ao 
estatuto de legalidade dos conteúdos que 
lhes são notificados. Se a autoridade 
competente não informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre a 
ilegalidade dos conteúdos notificados, 
poderá vir a ser responsabilizada por não 
atuar rapidamente com vista à remoção 
dos conteúdos em causa. Por conseguinte, 
estas informações devem, em qualquer 
caso, ser fornecidas pela autoridade 
competente. 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 
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preenchidas as condições previstas no 
artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE para a 
isenção de responsabilidade.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. 
Em especial, nenhuma das medidas 
adotadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual em conformidade com o 
presente regulamento, incluindo medidas 
pró-ativas, deverá, em si mesma, conduzir 
à perda, por esse prestador de serviços, do 
benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. 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.

(5) O presente regulamento não deverá 
prejudicar a aplicação dos artigos 14.º e 
15.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em especial, 
nenhuma das medidas adotadas pelo 
prestador de serviços de alojamento virtual 
em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-ativas, 
deverá, em si mesma, conduzir à perda, por 
esse prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição e não deverá conduzir à 
obrigação geral de vigilância. 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.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
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informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 68
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-ativas, 
deverá, em si mesma, conduzir à perda, por 
esse prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição. 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.

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-ativas, 
deverá, em si mesma, conduzir à perda, por 
esse prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista 
nessas disposições ou ser imposta com a 
obrigação de vigilância. 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.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en
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Alteração 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-ativas, 
deverá, em si mesma, conduzir à perda, por 
esse prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição. 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.

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-ativas 
de caráter voluntário, deverá, em si 
mesma, conduzir à perda, por esse 
prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição. 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.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente (5) A aplicação do presente 
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regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. 
Em especial, nenhuma das medidas 
adotadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual em conformidade com o 
presente regulamento, incluindo medidas 
pró-ativas, deverá, em si mesma, conduzir 
à perda, por esse prestador de serviços, do 
benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. 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.

regulamento não deverá afetar a aplicação 
dos artigos 14.º e 15.º da Diretiva 
2000/31/CE8. Em especial, nenhuma das 
medidas adotadas pelo prestador de 
serviços de alojamento virtual em 
conformidade com o presente regulamento, 
incluindo medidas adicionais, deverá, em 
si mesma, conduzir à perda, por esse 
prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição. 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.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento, incluindo medidas pró-
ativas, deverá, em si mesma, conduzir à 
perda, por esse prestador de serviços, do 

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. Em 
especial, nenhuma das medidas adotadas 
pelo prestador de serviços de alojamento 
virtual em conformidade com o presente 
regulamento deverá, em si mesma, 
conduzir à perda, por esse prestador de 
serviços, do benefício da isenção de 
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benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. 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.

responsabilidade prevista nessa disposição. 
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.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 72
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
do artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE8. 
Em especial, nenhuma das medidas 
adotadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual em conformidade com o 
presente regulamento, incluindo medidas 
pró-ativas, deverá, em si mesma, conduzir 
à perda, por esse prestador de serviços, do 
benefício da isenção de responsabilidade 
prevista nessa disposição. 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 

(5) A aplicação do presente 
regulamento não deverá afetar a aplicação 
dos artigos 14.º e 15.º da Diretiva 
2000/31/CE8. Em especial, nenhuma das 
medidas adotadas pelo prestador de 
serviços de alojamento virtual em 
conformidade com o presente regulamento 
deverá, em si mesma, conduzir à perda, por 
esse prestador de serviços, do benefício da 
isenção de responsabilidade prevista nessa 
disposição. 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 nos 
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previstas no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE para a isenção de 
responsabilidade.

artigos 14.º e 15.º da Diretiva 2000/31/CE 
para a isenção de responsabilidade.

_________________ _________________
8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

8 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 
aspetos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 73
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, no pleno respeito dos 
direitos fundamentais protegidos pela 
ordem jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, proporcionando um nível 
máximo de proteção dos utilizadores, 
reforçando, dessa forma, a sua confiança, 
no pleno respeito dos direitos fundamentais 
protegidos pela ordem jurídica da União, 
nomeadamente os direitos consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. ro

Alteração 74
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração
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(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, no pleno respeito dos 
direitos fundamentais protegidos pela 
ordem jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a fazer face à utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, no pleno respeito do 
Estado de direito e dos direitos 
fundamentais protegidos pela ordem 
jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 75
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, no pleno respeito dos 
direitos fundamentais protegidos pela 
ordem jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas ilegais em 
linha, a fim de garantir o bom 
funcionamento do mercado interno, e 
deverá respeitar plenamente os direitos 
fundamentais conforme definido na ordem 
jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração
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(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a impedir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento para a 
difusão de conteúdos terroristas em linha, a 
fim de garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, no pleno respeito dos 
direitos fundamentais protegidos pela 
ordem jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(6) O presente regulamento estabelece 
normas destinadas a limitar a difusão de 
conteúdos terroristas em linha, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno, no pleno respeito dos direitos 
fundamentais protegidos pela ordem 
jurídica da União, nomeadamente os 
direitos consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 77
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que 
constitui um dos pilares essenciais de uma 
sociedade pluralista e democrática e um 
dos valores em que assenta a União. As 
medidas que constituam uma ingerência na 
liberdade de expressão e de informação 
devem ser rigorosamente orientadas, no 

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção do 
Estado de direito e dos direitos 
fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação e aos direitos 
à privacidade e à proteção dos dados 
pessoais, que constituem pilares essenciais 
de uma sociedade pluralista e democrática 
e valores em que assenta a União. As 
medidas adotadas para remover conteúdos 
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sentido em que devem contribuir para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
sem no entanto afetarem o direito de 
receber e transmitir legalmente 
informações, tendo em conta o papel 
central que os prestadores de serviços de 
alojamento virtual desempenham para 
facilitar o debate público, bem como a 
distribuição e receção de informações 
factuais, opiniões e ideias em 
conformidade com a lei.

terroristas em linha constituem uma 
ingerência na liberdade de expressão e de 
informação, pelo que devem ser 
rigorosamente orientadas, necessárias e 
proporcionadas para ajudar na luta 
contra o terrorismo, incluindo a 
investigação e a repressão de infrações 
terroristas, no sentido em que devem 
contribuir para fazer face à difusão de 
conteúdos terroristas sem no entanto 
afetarem o direito de receber e transmitir 
legalmente informações, tendo em conta o 
papel central que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei.

Or. en

Alteração 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
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importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que 
constitui um dos pilares essenciais de uma 
sociedade pluralista e democrática e um 
dos valores em que assenta a União. As 
medidas que constituam uma ingerência na 
liberdade de expressão e de informação 
devem ser rigorosamente orientadas, no 
sentido em que devem contribuir para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
sem no entanto afetarem o direito de 
receber e transmitir legalmente 
informações, tendo em conta o papel 
central que os prestadores de serviços de 
alojamento virtual desempenham para 
facilitar o debate público, bem como a 
distribuição e receção de informações 
factuais, opiniões e ideias em 
conformidade com a lei.

importância particular atribuída ao direito 
à liberdade de expressão e de informação e 
ao direito à privacidade, que constituem 
pilares essenciais de uma sociedade 
pluralista e democrática e valores em que 
assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e de informação devem ser 
rigorosamente orientadas, no sentido em 
que devem contribuir para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas sem no 
entanto afetarem o direito de receber e 
transmitir legalmente informações, tendo 
em conta o papel central que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei. O presente 
regulamento não deverá afetar as normas 
aplicáveis relativas ao tratamento de 
dados pessoais, designadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a Diretiva 
(UE) 2016/680.

Or. en

Alteração 79
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
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princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que constitui 
um dos pilares essenciais de uma sociedade 
pluralista e democrática e um dos valores 
em que assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e de informação devem ser 
rigorosamente orientadas, no sentido em 
que devem contribuir para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas sem no 
entanto afetarem o direito de receber e 
transmitir legalmente informações, tendo 
em conta o papel central que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei.

princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que constitui 
um dos pilares essenciais de uma sociedade 
pluralista e democrática e um dos valores 
em que assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e de informação devem ser 
rigorosamente orientadas, no sentido em 
que devem contribuir para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas sem no 
entanto afetarem o direito de receber e 
transmitir legalmente informações, tendo 
em conta o papel central que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei, dado que as 
medidas eficazes de luta contra o 
terrorismo e a proteção da liberdade de 
expressão não são objetivos 
contraditórios, mas sim complementares e 
que se reforçam mutuamente.

Or. en

Alteração 80
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 

(7) O presente regulamento visa 
contribuir para a proteção da segurança 
pública e deverá estabelecer garantias 
adequadas e sólidas para assegurar a 
proteção dos direitos fundamentais em 
causa. Entre estes figuram o direito ao 
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privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que 
constitui um dos pilares essenciais de uma 
sociedade pluralista e democrática e um 
dos valores em que assenta a União. As 
medidas que constituam uma ingerência na 
liberdade de expressão e de informação 
devem ser rigorosamente orientadas, no 
sentido em que devem contribuir para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
sem no entanto afetarem o direito de 
receber e transmitir legalmente 
informações, tendo em conta o papel 
central que os prestadores de serviços de 
alojamento virtual desempenham para 
facilitar o debate público, bem como a 
distribuição e receção de informações 
factuais, opiniões e ideias em 
conformidade com a lei.

respeito pela vida privada e à proteção dos 
dados pessoais, o direito a uma proteção 
judicial efetiva, o direito à liberdade de 
expressão, incluindo a liberdade de receber 
e transmitir informações, a liberdade de 
empresa e o princípio da não 
discriminação. As autoridades competentes 
e os prestadores de serviços de alojamento 
virtual só devem adotar as medidas que 
forem necessárias e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e à liberdade de receber e 
transmitir informações, bem como o 
respeito pela vida privada e a proteção dos 
dados pessoais, que constituem pilares 
essenciais de uma sociedade pluralista e 
democrática e figuram entre os valores em 
que assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e na liberdade de receber e 
transmitir informações devem ser 
rigorosamente proporcionadas e 
necessárias e estritamente orientadas, no 
sentido em que devem contribuir para 
prevenir apenas a difusão de conteúdos 
terroristas ilegais, sem afetarem o direito 
de receber e transmitir legalmente 
informações, tendo em conta o papel 
central que os prestadores de serviços de 
alojamento virtual desempenham para 
facilitar o debate público, bem como a 
distribuição e receção de informações 
factuais, opiniões e ideias em 
conformidade com a lei.

Or. en

Alteração 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração
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(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que constitui 
um dos pilares essenciais de uma sociedade 
pluralista e democrática e um dos valores 
em que assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e de informação devem ser 
rigorosamente orientadas, no sentido em 
que devem contribuir para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas sem no 
entanto afetarem o direito de receber e 
transmitir legalmente informações, tendo 
em conta o papel central que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei.

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que constitui 
um dos pilares essenciais de uma sociedade 
pluralista e democrática e um dos valores 
em que assenta a União. As medidas que 
constituam uma ingerência na liberdade de 
expressão e de informação devem ser 
rigorosamente orientadas, no sentido em 
que devem contribuir para prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas sem no 
entanto afetarem o direito de receber e 
transmitir legalmente informações, tendo 
em conta o papel central que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei. O presente 
regulamento não deverá afetar as normas 
aplicáveis relativas ao tratamento de 
dados pessoais, em particular as 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
2016/679 e na Diretiva (UE) 2016/680.

Or. en

Alteração 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O presente regulamento contribui 
para a proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, que 
constitui um dos pilares essenciais de uma 
sociedade pluralista e democrática e um 
dos valores em que assenta a União. As 
medidas que constituam uma ingerência na 
liberdade de expressão e de informação 
devem ser rigorosamente orientadas, no 
sentido em que devem contribuir para 
prevenir a difusão de conteúdos terroristas 
sem no entanto afetarem o direito de 
receber e transmitir legalmente 
informações, tendo em conta o papel 
central que os prestadores de serviços de 
alojamento virtual desempenham para 
facilitar o debate público, bem como a 
distribuição e receção de informações 
factuais, opiniões e ideias em 
conformidade com a lei.

(7) A presente diretiva contribui para a 
proteção da segurança pública 
estabelecendo garantias adequadas e 
sólidas para assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais em causa. Entre estes 
figuram o direito ao respeito pela vida 
privada e à proteção dos dados pessoais, o 
direito a uma proteção judicial efetiva, o 
direito à liberdade de expressão, incluindo 
a liberdade de receber e transmitir 
informações, a liberdade de empresa e o 
princípio da não discriminação. As 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual só devem 
adotar as medidas que forem necessárias, 
adequadas e proporcionadas numa 
sociedade democrática, tendo em conta a 
importância particular atribuída à liberdade 
de expressão e de informação, bem como 
ao respeito pela vida privada e familiar e 
à proteção dos dados pessoais, que 
constituem pilares essenciais de uma 
sociedade pluralista e democrática e 
figuram entre os valores em que assenta a 
União. As medidas que constituam uma 
ingerência na liberdade de expressão e de 
informação devem ser rigorosamente 
orientadas, no sentido em que devem 
contribuir para prevenir a difusão de 
conteúdos terroristas sem no entanto 
afetarem o direito de receber e transmitir 
legalmente informações, tendo em conta o 
papel central que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual 
desempenham para facilitar o debate 
público, bem como a distribuição e receção 
de informações factuais, opiniões e ideias 
em conformidade com a lei.

Or. en
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Alteração 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O presente regulamento não 
deverá ter por efeito a alteração da 
obrigação de os Estados-Membros 
respeitarem os direitos fundamentais e os 
princípios jurídicos fundamentais 
consagrados no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e no artigo 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais, bem como as 
normas aplicáveis relativas ao tratamento 
de dados pessoais, tais como o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a Diretiva 
(UE) 2016/680.

Or. en

Alteração 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As medidas adotadas para remover 
conteúdos terroristas em linha deverão ser 
direcionadas, necessárias, adequadas e 
proporcionadas.

Or. en

Alteração 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro.

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, no 
contexto do presente regulamento, a 
possibilidade de os utilizadores 
contestarem a remoção de conteúdos 
resultante de medidas adotadas pelo 
prestador de serviços de alojamento 
virtual conforme previsto no presente 
regulamento e de serem informados sobre 
vias de recurso efetivas, tanto a nível 
interno como junto do tribunal do Estado-
Membro de residência. Inclui igualmente 
a possibilidade de os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e os 
fornecedores de conteúdos contestarem de 
forma efetiva uma decisão de remoção 
emitida pelas autoridades de um Estado-
Membro junto do tribunal deste Estado-
Membro, do tribunal do Estado-Membro 
no qual o prestador de serviços de 
alojamento virtual esteja estabelecido ou 
tenha um representante ou do tribunal do 
Estado-Membro de residência do 
fornecedor de conteúdos.

Or. en

Alteração 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração
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(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro.

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro. Esse 
direito pode ser exercido junto do tribunal 
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.

Or. en

Alteração 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
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conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro.

conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro. Além 
disso, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual deverão ter o direito de 
contestar uma decisão de imposição de 
medidas pró-ativas ou de sanções junto do 
tribunal do Estado-Membro cujas 
autoridades tenham adotado a decisão.

Or. en

Alteração 88
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro.

(8) O direito à ação está consagrado no 
artigo 19.º do TUE e no artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva tem direito a um recurso judicial 
efetivo perante o tribunal nacional 
competente contra qualquer medida 
adotada por força do presente regulamento 
suscetível de prejudicar os seus direitos. 
Este direito prevê, nomeadamente, a 
possibilidade de os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e os fornecedores de 
conteúdos contestarem de forma efetiva 
uma decisão de remoção emitida pelas 
autoridades de um Estado-Membro junto 
do tribunal deste Estado-Membro e a 
possibilidade de os fornecedores de 
conteúdos contestarem os resultados das 
medidas adotadas pelo prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en
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Alteração 89
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. Além disso, 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material que incite, 
encoraje ou faça a apologia da prática de 
infrações terroristas ou da participação nas 
mesmas ou promova a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. A 
definição deverá ainda incluir os 
conteúdos que forneçam instruções para o 
fabrico e a utilização de explosivos, armas 
de fogo ou outras armas ou substâncias 
nocivas ou perigosas, bem como de 
substâncias químicas, radiológicas, 
biológicas e nucleares (QBRN), ou outros 
métodos e técnicas, incluindo a seleção de 
alvos, com vista à prática de infrações 
terroristas. Tais materiais informativos 
incluem, em especial, texto, imagens, 
gravações de som e vídeos. Ao avaliarem 
se os conteúdos constituem conteúdos 
terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
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a expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
público sobre questões políticas sensíveis 
não deve ser considerado conteúdo 
terrorista.

material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
de narrativa alternativa ou de investigação 
devem ser protegidos de forma adequada, 
estabelecendo um justo equilíbrio entre os 
direitos fundamentais e os imperativos de 
segurança pública. Em especial nos casos 
em que o fornecedor de conteúdos tenha 
responsabilidade editorial, qualquer 
decisão de remoção do material difundido 
deverá ter em conta as normas 
jornalísticas estabelecidas na 
regulamentação em matéria de imprensa 
e meios de comunicação social 
consentânea com a legislação da União e 
a Carta dos Direitos Fundamentais. 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.

_________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 90
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
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tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas ilegais em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas ilegais 
com base na definição de infrações 
terroristas constante da Diretiva (UE) 
2017/541 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9. Tendo em conta a necessidade 
de combater os conteúdos terroristas 
ilegais em linha, a definição deverá 
abranger o material e as informações que 
intencionalmente incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações quando e na medida em que 
sejam cometidas com um objetivo 
terrorista específico, nomeadamente 
intimidar gravemente a população, 
compelir indevidamente um governo ou 
uma organização internacional a praticar 
ou abster-se de praticar um determinado 
ato ou desestabilizar gravemente ou 
destruir as estruturas políticas, 
constitucionais, económicas ou sociais 
fundamentais de um país ou de uma 
organização internacional. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas ou o respeito de 
outros direitos fundamentais, incluindo o 
direito à liberdade de expressão, e os 
direitos à privacidade e vida familiar e à 
proteção dos dados pessoais. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 



PE636.146v02-00 46/140 AM\1177907PT.docx

PT

conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. Além disso, 
a expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
público sobre questões políticas sensíveis 
encontra-se fora do âmbito de aplicação 
do presente regulamento e, em especial, 
da definição de incitamento público à 
prática de infrações terroristas.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, a presente diretiva 
deve estabelecer uma definição de 
conteúdos terroristas com base na definição 
de infrações terroristas constante da 
Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Tendo em conta a 
necessidade de combater os conteúdos 
terroristas em linha, a definição deverá 
abranger o material e as informações que 
intencionalmente incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações quando e na medida em que 
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infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

sejam cometidas com um objetivo 
terrorista específico, nomeadamente 
intimidar gravemente a população, 
compelir indevidamente um governo ou 
uma organização internacional a praticar 
ou abster-se de praticar um determinado 
ato ou desestabilizar gravemente ou 
destruir as estruturas políticas, 
constitucionais, económicas ou sociais 
fundamentais de um país ou de uma 
organização internacional. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção da presente 
diretiva, as autoridades competentes e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas ou o respeito de 
outros direitos fundamentais, incluindo o 
direito à liberdade de expressão, e os 
direitos à privacidade e vida familiar e à 
proteção dos dados pessoais. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. Além disso, 
a expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
público sobre questões políticas sensíveis 
encontra-se fora do âmbito de aplicação 
da presente diretiva e, em especial, da 
definição de incitamento público à prática 
de infrações terroristas.

_________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e 
altera a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 
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88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 92
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas 
mesmas, forneçam instruções para a 
prática de tais infrações ou promovam a 
participação nas atividades de um grupo 
terrorista. Tais informações incluem, em 
especial, texto, imagens, gravações de som 
e vídeos. Ao avaliarem se os conteúdos 
constituem conteúdos terroristas na aceção 
do presente regulamento, as autoridades 
competentes e os prestadores de serviços 
de alojamento virtual devem ter em conta 
fatores como a natureza e a formulação das 
declarações, o contexto em que foram 
feitas e o seu potencial para conduzir a 
consequências nefastas, comprometendo 
assim a segurança das pessoas. O facto de 
o material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes podem 
tomar para fazer face à difusão de 
conteúdos terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas 
consentânea com a definição de infrações 
terroristas constante da Diretiva (UE) 
2017/541 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9. Tais informações incluem, em 
especial, texto, imagens, gravações de som 
e vídeos. Ao avaliarem se os conteúdos 
constituem conteúdos terroristas na aceção 
do presente regulamento, as autoridades 
competentes e os prestadores de serviços 
de alojamento virtual devem ter em conta 
fatores como a natureza e a formulação das 
declarações, o contexto em que foram 
feitas e o seu potencial para conduzir a 
consequências nefastas, comprometendo 
assim a segurança das pessoas. O facto de 
o material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
artísticos, jornalísticos ou de investigação, 
ou para fins de sensibilização para as 
atividades terroristas, devem ser 
protegidos de forma adequada. Além disso, 
a expressão de opiniões radicais, polémicas 
ou controversas no quadro do debate 
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ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

público sobre questões políticas sensíveis 
não deve ser considerado conteúdo 
terrorista.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
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forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou orientações sobre métodos ou 
técnicas de fabrico ou utilização de 
explosivos, armas de fogo ou outras 
armas ou substâncias nocivas, assim 
como substâncias QBRN, ou promovam a 
participação nas atividades de um grupo 
terrorista. Tais informações incluem, em 
especial, texto, imagens, gravações de som 
e vídeos. Ao avaliarem se os conteúdos 
constituem conteúdos terroristas na aceção 
do presente regulamento, as autoridades 
competentes e os prestadores de serviços 
de alojamento virtual devem ter em conta 
fatores como a natureza e a formulação das 
declarações, o contexto em que foram 
feitas e o seu potencial para conduzir a 
consequências nefastas, comprometendo 
assim a segurança das pessoas. O facto de 
o material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos, de narrativa alternativa ou 
de investigação devem ser protegidos de 
forma adequada. 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.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 94
Ana Gomes

Proposta de regulamento
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Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. Além 
disso, a expressão de opiniões radicais, 
polémicas ou controversas no quadro do 
debate público sobre questões políticas 
sensíveis não deve ser considerado 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos, de investigação, artísticos e 
editoriais não deverão, porém, ser 
considerados conteúdos terroristas, pelo 
que deverão ser excluídos do âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Além 
disso, a expressão de opiniões radicais, 
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conteúdo terrorista. polémicas ou controversas no quadro do 
debate público sobre questões políticas 
sensíveis não deve ser considerado 
conteúdo terrorista.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 95
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
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regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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. A este respeito, deverá ser 
sempre facultada aos prestadores de 
serviços e aos utilizadores em questão a 
possibilidade de obter reparação judicial.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
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terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. Além disso, 
a expressão de qualquer tipo de opinião 
que possa ser considerada radical, 
polémica ou controversa no quadro do 
debate público e, em especial, sobre 
qualquer tipo de questões políticas não 
deve ser considerado conteúdo terrorista.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
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31.3.2017, p. 6). 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem manifestamente à 
prática de infrações terroristas, forneçam 
instruções para a prática de tais infrações 
ou promovam a participação nas atividades 
de um grupo terrorista. Tais informações 
incluem, em especial, texto, imagens, 
gravações de som e vídeos. Ao avaliarem 
se os conteúdos constituem conteúdos 
terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes 
devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
demonstrável potencial para conduzir a 
consequências nefastas, comprometendo 
assim a segurança das pessoas. O facto de 
o material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
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ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
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forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista constante 
da lista da UE. Tais informações incluem, 
em especial, texto, imagens, gravações de 
som e vídeos. Ao avaliarem se os 
conteúdos constituem conteúdos terroristas 
na aceção do presente regulamento, as 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem ter 
em conta fatores como a natureza e a 
formulação das declarações, o contexto em 
que foram feitas e o seu potencial para 
conduzir a consequências nefastas, 
comprometendo assim a segurança das 
pessoas. O facto de o material ter sido 
produzido, ser atribuível ou difundido em 
nome de uma organização ou pessoa 
incluída na lista das entidades terroristas 
elaborada pela UE constitui um fator 
importante para a avaliação. Os conteúdos 
difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 99
Monika Beňová

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 
potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a definição 
deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem texto, imagens, 
gravações de som e vídeos, mas não se 
restringem a estes. Ao avaliarem se os 
conteúdos constituem conteúdos terroristas 
na aceção do presente regulamento, as 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem ter 
em conta fatores como a natureza e a 
formulação das declarações, o contexto em 
que foram feitas e o seu potencial para 
conduzir a consequências nefastas, 
comprometendo assim a segurança das 
pessoas. O facto de o material ter sido 
produzido, ser atribuível ou difundido em 
nome de uma organização ou pessoa 
incluída na lista das entidades terroristas 
elaborada pela UE constitui um fator 
importante para a avaliação. Os conteúdos 
difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.
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_________________ _________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera 
a Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas para fins 
de prevenção, com base na definição de 
infrações terroristas constante da Diretiva 
(UE) 2017/541 do Parlamento Europeu e 
do Conselho9. Tendo em conta a 
necessidade de combater a propaganda 
terrorista em linha mais nociva, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
forneçam instruções para a prática de tais 
infrações ou promovam a participação nas 
atividades de um grupo terrorista. Tais 
informações incluem, em especial, texto, 
imagens, gravações de som e vídeos. Ao 
avaliarem se os conteúdos constituem 
conteúdos terroristas na aceção do presente 
regulamento, as autoridades competentes e 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ter em conta fatores como a 
natureza e a formulação das declarações, o 
contexto em que foram feitas e o seu 

(9) A fim de clarificar as medidas que 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e as autoridades competentes devem 
tomar para prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, o presente 
regulamento deve estabelecer uma 
definição de conteúdos terroristas com base 
na definição de infrações terroristas 
constante da Diretiva (UE) 2017/541 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Tendo 
em conta a necessidade de combater os 
conteúdos terroristas ilegais em linha, a 
definição deverá abranger o material e as 
informações que incitem, encorajem ou 
façam a apologia da prática de infrações 
terroristas ou da participação nas mesmas, 
ministrem formação para a prática de tais 
infrações ou recrutem para um grupo 
terrorista. Tais informações incluem, em 
especial, texto, imagens, gravações de som 
e vídeos. Ao avaliarem se os conteúdos 
constituem conteúdos terroristas ilegais na 
aceção do presente regulamento, as 
autoridades competentes e os prestadores 
de serviços de alojamento virtual têm de 
fundamentar a sua avaliação em fatores 
como a noção de intenção, a natureza e a 
formulação das declarações, o contexto em 
que foram feitas e o risco demonstrável de 
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potencial para conduzir a consequências 
nefastas, comprometendo assim a 
segurança das pessoas. O facto de o 
material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

as mesmas provocarem ações com 
consequências nefastas, comprometendo 
assim a segurança das pessoas. O facto de 
o material ter sido produzido, ser atribuível 
ou difundido em nome de uma organização 
ou pessoa incluída na lista das entidades 
terroristas elaborada pela UE constitui um 
fator importante para a avaliação. Os 
conteúdos difundidos para fins educativos, 
jornalísticos ou de investigação devem ser 
protegidos de forma adequada. 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.

_________________
9 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativa à 
luta contra o terrorismo e que substitui a Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho (JO L 88 de 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Alteração 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Sempre que os materiais 
difundidos estejam publicados sob a 
responsabilidade editorial de um 
fornecedor de conteúdos, qualquer 
decisão de remoção desses conteúdos só 
poderá ser tomada com base numa 
decisão judicial. Tal afigura-se necessário 
para respeitar plenamente o direito da 
União, bem como o direito à liberdade de 
expressão e o direito à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social tal como consagrados no artigo 11.º 
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da Carta dos Direitos Fundamentais.

Or. en

Alteração 102
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação cuja 
principal finalidade, ou uma das suas 
principais finalidades, seja a oferta de 
armazenagem de informações fornecidas 
por um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas ao público, e que tenham um 
controlo geral dos dados dos conteúdos 
armazenados e tratados, bem como acesso 
a esses dados, independentemente do 
caráter puramente técnico, automático e 
passivo desta atividade e 
independentemente de ser ou não exigido 
um pagamento ao utilizador. A título de 
exemplo, esses prestadores de serviços da 
sociedade da informação incluem as 
plataformas de redes sociais, os serviços de 
transferência em contínuo de vídeo, os 
serviços de partilha de vídeo, imagens e 
áudio, os serviços de partilha de ficheiros e 
outros serviços em linha, na medida em 
que disponibilizam as informações ao 
público. O regulamento deve aplicar-se 
igualmente aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual estabelecidos fora da 
União mas que oferecem serviços a 
utilizadores que se encontrem no interior 
da União, já que uma parte significativa 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
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país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços 
e se esses serviços visam especificamente 
utilizadores na União. No entanto, a mera 
acessibilidade do sítio Web de um 
prestador de serviços ou de um endereço de 
correio eletrónico e de outros dados de 
contacto num ou mais Estados-Membros 
não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento. Em 
contrapartida, os serviços que consistam 
na oferta de meras instalações técnicas, 
como os «serviços na nuvem» que 
consistam na oferta a pedido de recursos 
físicos ou virtuais que proporcionam 
capacidades de infraestrutura de 
computação e armazenagem no âmbito 
dos quais o prestador de serviços não 
dispõe de qualquer direito contratual 
sobre que conteúdos são armazenados ou 
o tratamento e a divulgação dos mesmos 
pelos seus clientes ou pelos utilizadores 
finais desses clientes e quando o prestador 
de serviços não dispõe de qualquer 
capacidade técnica para remover 
conteúdos específicos armazenados pelos 
seus clientes ou pelos utilizadores finais 
dos seus clientes, os serviços que 
consistam na venda de bens em linha, a 
própria entrega de bens, a prestação de 
serviços fora de linha ou os sítios Web 
privados, incluindo blogues, não deverão 
ser considerados prestadores de serviços 
de alojamento virtual no âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Os 
serviços de simples transporte e outros 
serviços de comunicações eletrónicas na 
aceção da Diretiva (UE) 2019/xxx do 
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Parlamento Europeu e do Conselho 
[Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas], os fornecedores de 
armazenagem temporária («caching») ou 
outros serviços prestados por outras 
camadas da infraestrutura da Internet, 
tais como os registos e registadores, os 
serviços de DNS (sistema de nomes de 
domínio) ou os serviços conexos, como os 
serviços de pagamento ou os serviços de 
proteção contra DDoS (ataques de 
negação de serviço distribuídos) também 
não deverão ser considerados prestadores 
de serviços de alojamento virtual. O 
mesmo se aplica aos serviços de 
comunicações interpessoais que permitem 
o intercâmbio interpessoal direto e 
interativo de informações entre um 
número finito de pessoas, através do qual 
as pessoas que participam ou dão início à 
comunicação determinam o(s) seu(s) 
destinatário(s), não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação.

Or. en

Alteração 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando o material e as 
informações armazenadas ao público, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
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prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações ao público e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
Os serviços de infraestrutura da nuvem 
que compreendam a oferta a pedido de 
recursos físicos ou virtuais que 
proporcionam capacidades de 
infraestrutura de computação e 
armazenagem no âmbito dos quais o 
prestador de serviços não dispõe de 
qualquer direito contratual sobre que 
conteúdos são armazenados ou o 
tratamento e a divulgação dos mesmos 
pelos seus clientes ou pelos utilizadores 
finais desses clientes e quando o prestador 
de serviços não dispõe de qualquer 
capacidade técnica para remover 
conteúdos específicos armazenados pelos 
seus clientes ou pelos utilizadores finais 
dos seus clientes não deverão ser 
considerados como estando abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento. O regulamento deve aplicar-
se igualmente aos prestadores de serviços 
de alojamento virtual estabelecidos fora da 
União mas que oferecem serviços no 
interior da União, já que uma parte 
significativa dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual expostos a conteúdos 
terroristas através dos seus serviços está 
estabelecida em países terceiros. Tal 
deverá assegurar que todas as empresas 
que operam no Mercado Único Digital 
cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
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do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 104
Michał Boni

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas ao público, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações ao público. 
Para efeitos do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de infraestrutura 
da nuvem e serviços noutras camadas da 
infraestrutura da Internet para além da 
camada de aplicação, bem como os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual que oferecem infraestruturas 
técnicas a operadores de sítios Web, não 
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virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

deverão ser considerados «prestadores de 
serviços de alojamento virtual». O 
regulamento deve aplicar-se aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, a presente 
diretiva deve ser aplicável aos serviços da 
sociedade da informação que armazenam 
as informações fornecidas por um 
destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
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armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

armazenadas ao público. A título de 
exemplo, esses prestadores de serviços da 
sociedade da informação incluem as 
plataformas de redes sociais, os serviços de 
transferência em contínuo de vídeo, os 
serviços de partilha de vídeo, imagens e 
áudio, na medida em que disponibilizam as 
informações ao público. A diretiva deve 
aplicar-se igualmente aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual 
estabelecidos fora da União mas que 
oferecem serviços no interior da União, já 
que uma parte significativa dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual expostos 
a conteúdos terroristas através dos seus 
serviços está estabelecida em países 
terceiros. Tal deverá assegurar que todas as 
empresas que operam no Mercado Único 
Digital cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 106
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas ilegais são difundidos, o 
presente regulamento deve ser aplicável 
aos serviços da sociedade da informação 
que armazenam as informações fornecidas 
por um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas ao público. A título de 
exemplo, esses prestadores de serviços da 
sociedade da informação incluem as 
plataformas de redes sociais, os serviços de 
transferência em contínuo de vídeo, os 
serviços de partilha de vídeo, imagens e 
áudio, na medida em que disponibilizam as 
informações ao público. O regulamento 
deve aplicar-se igualmente aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
estabelecidos fora da União mas que 
oferecem serviços no interior da União, já 
que uma parte significativa dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual expostos 
a conteúdos terroristas ilegais através dos 
seus serviços está estabelecida em países 
terceiros. Tal deverá assegurar que todas as 
empresas que operam no Mercado Único 
Digital cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.
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Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas ao público. A título de 
exemplo, esses prestadores de serviços da 
sociedade da informação incluem as 
plataformas de redes sociais, os serviços de 
transferência em contínuo de vídeo, os 
serviços de partilha de vídeo, imagens e 
áudio, os serviços de partilha de ficheiros e 
outros serviços na nuvem, na medida em 
que disponibilizam as informações ao 
público. O regulamento deve aplicar-se 
igualmente aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual estabelecidos fora da 
União mas que oferecem serviços no 
interior da União, já que uma parte 
significativa dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual expostos a conteúdos 
terroristas através dos seus serviços está 
estabelecida em países terceiros. Tal 
deverá assegurar que todas as empresas 
que operam no Mercado Único Digital 
cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
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Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas ao público em geral, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações ao público 
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a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

em geral. O regulamento deve aplicar-se 
igualmente aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual estabelecidos fora da 
União mas que oferecem serviços no 
interior da União, já que uma parte 
significativa dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual expostos a conteúdos 
terroristas através dos seus serviços está 
estabelecida em países terceiros. Tal 
deverá assegurar que todas as empresas 
que operam no Mercado Único Digital 
cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 109
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam o material e as informações 
fornecidas por um destinatário do serviço a 
seu pedido disponibilizando as 
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armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

informações armazenadas ao público. A 
título de exemplo, esses prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
incluem as plataformas de redes sociais, os 
serviços de transferência em contínuo de 
vídeo, os serviços de partilha de vídeo, 
imagens e áudio, os serviços de partilha de 
ficheiros e outros serviços na nuvem, com 
exceção dos prestadores de serviços de 
infraestrutura informática na nuvem, na 
medida em que disponibilizam as 
informações ao público e a sítios Web 
onde os utilizadores podem escrever 
comentários ou publicar críticas. O 
regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 110
Ana Gomes

Proposta de regulamento



AM\1177907PT.docx 73/140 PE636.146v02-00

PT

Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações ao público e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 
Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
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Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

Or. en

Alteração 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação que 
armazenam as informações fornecidas por 
um destinatário do serviço a seu pedido 
disponibilizando as informações 
armazenadas a terceiros, 
independentemente do caráter puramente 
técnico, automático e passivo desta 
atividade. A título de exemplo, esses 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação incluem as plataformas de 
redes sociais, os serviços de transferência 
em contínuo de vídeo, os serviços de 
partilha de vídeo, imagens e áudio, os 
serviços de partilha de ficheiros e outros 
serviços na nuvem, na medida em que 
disponibilizam as informações a terceiros e 
a sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
através dos seus serviços está estabelecida 
em países terceiros. Tal deverá assegurar 
que todas as empresas que operam no 

(10) A fim de cobrir os serviços de 
alojamento em linha onde os conteúdos 
terroristas são difundidos, o presente 
regulamento deve ser aplicável aos 
serviços da sociedade da informação cuja 
principal atividade empresarial consista 
na armazenagem de informações 
fornecidas por um destinatário do serviço a 
seu pedido disponibilizando diretamente 
ao público as informações armazenadas. A 
título de exemplo, esses prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
incluem as plataformas de redes sociais, os 
serviços de transferência em contínuo de 
vídeo, os serviços de partilha de vídeo, 
imagens e áudio, os serviços de partilha de 
ficheiros e outros serviços na nuvem, na 
medida em que disponibilizam diretamente 
as informações ao público, a terceiros e a 
sítios Web onde os utilizadores podem 
escrever comentários ou publicar críticas. 
O regulamento deve aplicar-se igualmente 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual estabelecidos fora da União mas 
que oferecem serviços no interior da 
União, já que uma parte significativa dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual que alojam conteúdos terroristas 
ilegais através dos seus serviços está 
estabelecida em países terceiros. Tal 
deverá assegurar que todas as empresas 
que operam no Mercado Único Digital 
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Mercado Único Digital cumprem os 
mesmos requisitos, independentemente do 
país em que estão estabelecidas. Para 
determinar se um prestador de serviços 
presta serviços na União, é necessário 
analisar se este permite a pessoas 
singulares ou coletivas de um ou mais 
Estados-Membros utilizar os seus serviços. 
No entanto, a mera acessibilidade do sítio 
Web de um prestador de serviços ou de um 
endereço de correio eletrónico e de outros 
dados de contacto num ou mais Estados-
Membros não deve constituir, considerada 
isoladamente, uma condição suficiente para 
a aplicação do presente regulamento.

cumprem os mesmos requisitos, 
independentemente do país em que estão 
estabelecidas. Para determinar se um 
prestador de serviços presta serviços na 
União, é necessário analisar se este permite 
a pessoas singulares ou coletivas de um ou 
mais Estados-Membros utilizar os seus 
serviços. No entanto, a mera acessibilidade 
do sítio Web de um prestador de serviços 
ou de um endereço de correio eletrónico e 
de outros dados de contacto num ou mais 
Estados-Membros não deve constituir, 
considerada isoladamente, uma condição 
suficiente para a aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Ver igualmente os comentários da Agência dos Direitos Fundamentais sobre a necessidade 
de suprimir a referência a «terceiros».

Alteração 112
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para determinar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento, deve 
ser tida em conta uma ligação substancial à 
União. Deve considerar-se que existe uma 
ligação substancial à União quando o 
prestador de serviços tem um 
estabelecimento na União ou, caso 
contrário, quando existe um número 
significativo de utilizadores num ou mais 
Estados-Membros, ou quando as atividades 
são direcionadas para um ou mais Estados 
Membros. O direcionamento das atividades 
para um ou mais Estados Membros pode 
ser determinado com base em todas as 
circunstâncias pertinentes, nomeadamente 

(11) Para determinar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento, deve 
ser tida em conta uma ligação substancial à 
União. Deve considerar-se que existe uma 
ligação substancial à União quando o 
prestador de serviços tem um 
estabelecimento na União ou, caso 
contrário, quando existe um número 
significativo de utilizadores num ou mais 
Estados-Membros, ou quando as atividades 
são direcionadas para um ou mais Estados 
Membros. O direcionamento das atividades 
para um ou mais Estados-Membros pode 
ser determinado com base em todas as 
circunstâncias pertinentes, nomeadamente 
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fatores como a utilização de uma língua ou 
de uma moeda habitualmente utilizadas 
num Estado-Membro, ou a possibilidade 
de encomendar bens ou serviços. O 
direcionamento das atividades para um 
Estado-Membro pode também resultar da 
disponibilidade de uma aplicação na loja 
de aplicações nacional em causa, da 
divulgação de publicidade local ou na 
língua utilizada nesse Estado-Membro, ou 
da gestão das relações com o cliente, por 
exemplo prestar um serviço de apoio ao 
cliente na língua geralmente utilizada nesse 
Estado-Membro. Deve também pressupor-
se que existe uma ligação substancial 
quando um prestador de serviços dirige as 
suas atividades para um ou mais Estados-
Membros, tal como previsto no artigo 17.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho10. Em contrapartida, a prestação 
de um serviço tendo em vista o mero 
respeito da proibição de discriminação 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2018/302 do Parlamento Europeu e do 
Conselho11 não pode, unicamente por esse 
motivo, ser considerada como direcionando 
ou orientando as atividades para um 
determinado território na União.

fatores como a utilização de uma língua ou 
de uma moeda habitualmente utilizadas 
num Estado-Membro. O direcionamento 
das atividades para um Estado-Membro 
pode também resultar da disponibilidade de 
uma aplicação na loja de aplicações 
nacional em causa, da divulgação de 
publicidade local ou na língua utilizada 
nesse Estado-Membro, ou da gestão das 
relações com o cliente, por exemplo prestar 
um serviço de apoio ao cliente na língua 
geralmente utilizada nesse Estado-
Membro. Deve também pressupor-se que 
existe uma ligação substancial quando um 
prestador de serviços dirige as suas 
atividades para um ou mais Estados-
Membros, tal como previsto no artigo 17.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho10. Em contrapartida, a prestação 
de um serviço tendo em vista o mero 
respeito da proibição de discriminação 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2018/302 do Parlamento Europeu e do 
Conselho11 não pode, unicamente por esse 
motivo, ser considerada como direcionando 
ou orientando as atividades para um 
determinado território na União.

_________________ _________________
10 Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

10 Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

11 Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, 
que visa prevenir o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação 
baseadas na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes no 
mercado interno, e que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE (JO L 601 de 2.3.2018, p. 1).

11 Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, 
que visa prevenir o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação 
baseadas na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes no 
mercado interno, e que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE (JO L 601 de 2.3.2018, p. 1).

Or. en
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Alteração 113
Monika Beňová

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para determinar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento, deve 
ser tida em conta uma ligação substancial à 
União. Deve considerar-se que existe uma 
ligação substancial à União quando o 
prestador de serviços tem um 
estabelecimento na União ou, caso 
contrário, quando existe um número 
significativo de utilizadores num ou mais 
Estados-Membros, ou quando as atividades 
são direcionadas para um ou mais Estados 
Membros. O direcionamento das atividades 
para um ou mais Estados-Membros pode 
ser determinado com base em todas as 
circunstâncias pertinentes, nomeadamente 
fatores como a utilização de uma língua ou 
de uma moeda habitualmente utilizadas 
num Estado-Membro, ou a possibilidade de 
encomendar bens ou serviços. O 
direcionamento das atividades para um 
Estado-Membro pode também resultar da 
disponibilidade de uma aplicação na loja 
de aplicações nacional em causa, da 
divulgação de publicidade local ou na 
língua utilizada nesse Estado-Membro, ou 
da gestão das relações com o cliente, por 
exemplo prestar um serviço de apoio ao 
cliente na língua geralmente utilizada nesse 
Estado-Membro. Deve também pressupor-
se que existe uma ligação substancial 
quando um prestador de serviços dirige as 
suas atividades para um ou mais Estados-
Membros, tal como previsto no artigo 17.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho10. Em contrapartida, a prestação 
de um serviço tendo em vista o mero 
respeito da proibição de discriminação 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2018/302 do Parlamento Europeu e do 

(11) Para determinar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento, deve 
ser tida em conta uma ligação substancial à 
União. Deve considerar-se que existe uma 
ligação substancial à União quando o 
prestador de serviços tem um 
estabelecimento na União ou, caso 
contrário, quando existe um número 
substancial de utilizadores num ou mais 
Estados-Membros, ou quando as atividades 
são direcionadas para um ou mais Estados 
Membros. O direcionamento das atividades 
para um ou mais Estados-Membros pode 
ser determinado com base em todas as 
circunstâncias pertinentes, nomeadamente 
fatores como a utilização de uma língua ou 
de uma moeda habitualmente utilizadas 
num Estado-Membro, ou a possibilidade de 
encomendar bens ou serviços. O 
direcionamento das atividades para um 
Estado-Membro pode também resultar da 
disponibilidade de uma aplicação na loja 
de aplicações nacional em causa, da 
divulgação de publicidade local ou na 
língua utilizada nesse Estado-Membro, ou 
da gestão das relações com o cliente, por 
exemplo prestar um serviço de apoio ao 
cliente na língua geralmente utilizada nesse 
Estado-Membro. Deve também pressupor-
se que existe uma ligação substancial 
quando um prestador de serviços dirige as 
suas atividades para um ou mais Estados-
Membros, tal como previsto no artigo 17.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho10. Em contrapartida, a prestação 
de um serviço tendo em vista o mero 
respeito da proibição de discriminação 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2018/302 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho11 não pode, unicamente por esse 
motivo, ser considerada como direcionando 
ou orientando as atividades para um 
determinado território na União.

Conselho11 não pode, unicamente por esse 
motivo, ser considerada como direcionando 
ou orientando as atividades para um 
determinado território na União.

_________________ _________________
10 Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

10 Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

11 Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, 
que visa prevenir o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação 
baseadas na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes no 
mercado interno, e que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE (JO L 601 de 2.3.2018, p. 1).

11 Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, 
que visa prevenir o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação 
baseadas na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes no 
mercado interno, e que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE (JO L 601 de 2.3.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 114
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 

(12) Sem prejuízo do artigo 15.º da 
Diretiva 2000/31/CE, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual expostos a 
um número significativo de decisões de 
remoção não impugnadas devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de fazer face à difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
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ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação e da liberdade e 
do pluralismo dos meios de comunicação 
social.

Or. en

Alteração 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio dos conteúdos devem ser 
executados no pleno respeito da liberdade 
de expressão e de informação e devem 
sempre envolver a verificação humana na 
primeira ocorrência da remoção ou do 
bloqueio dos referidos conteúdos.

Or. en
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Alteração 116
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de fazer face à utilização abusiva dos seus 
serviços para efeitos de difusão de 
conteúdos terroristas ilegais por 
fornecedores de conteúdos. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 
aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam ilegais. A remoção deve ser 
executada no respeito da liberdade de 
expressão e da liberdade de receber e 
transmitir informações.

Or. en

Alteração 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, ao 

(12) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem aplicar 
determinados deveres de diligência, a fim 
de prevenir a difusão de conteúdos 
terroristas nos seus serviços. Estes deveres 
de diligência não devem constituir uma 
obrigação geral de vigilância. Assim, os 
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aplicarem o presente regulamento, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória 
relativamente aos conteúdos que 
armazenam, em especial quando aplicam 
os seus próprios termos e condições, com 
vista a evitar a remoção de conteúdos que 
não sejam de caráter terrorista. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
executados no respeito da liberdade de 
expressão e de informação.

Or. en

Alteração 118
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões de remoção jurídicas que 
obriguem os prestadores de serviços de 
alojamento virtual a remover conteúdos 
terroristas ilegais na sequência de uma 
avaliação efetuada pelas autoridades 
competentes. Dada a rapidez com que os 
conteúdos terroristas ilegais são difundidos 
em todos os serviços em linha, esta 
disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas ilegais identificados numa 
decisão de remoção sejam removidos sem 
demora indevida após a receção da 
decisão de remoção.
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de serviços de alojamento virtual decidir 
se devem ou não remover o conteúdo em 
questão ou bloquear o acesso ao mesmo 
para os utilizadores na União.

Or. en

Alteração 119
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação jurídica 
efetuada pelas autoridades competentes. Os 
Estados-Membros devem designar as 
autoridades competentes entre as suas 
autoridades administrativas independentes 
e judiciais para desempenhar essa tarefa. 
Dada a rapidez com que os conteúdos 
terroristas ilegais são difundidos em todos 
os serviços em linha, esta disposição impõe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual a obrigação de assegurarem que os 
conteúdos terroristas ilegais identificados 
numa decisão de remoção sejam removidos 
ou que o acesso a esses conteúdos seja 
bloqueado sem demora indevida. Cabe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual decidir se devem ou não remover o 
conteúdo em questão ou bloquear o acesso 
ao mesmo para os utilizadores na União 
com base na definição de conteúdos 
terroristas ilegais, instituir mecanismos de 
recurso eficazes e, de modo geral, 
fundamentar a sua decisão em qualquer 
outra disposição aplicável do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 121
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
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Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os Estados-
Membros devem continuar a ser livres de 
escolher as autoridades competentes, 
podendo designar autoridades 
administrativas ou judiciais para 
desempenhar essa tarefa, desde que sejam 
autoridades públicas independentes e 
imparciais. Dada a rapidez com que os 
conteúdos terroristas são difundidos em 
todos os serviços em linha, esta disposição 
impõe aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual a obrigação de 
assegurarem que o acesso aos conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção seja bloqueado sem demora 
indevida.

Or. en

Alteração 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 

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

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

Or. en

Alteração 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os Estados-
Membros devem continuar a ser livres de 
escolher as autoridades competentes, 

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

rapidez com que os conteúdos terroristas 
são difundidos em todos os serviços em 
linha, esta disposição impõe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a obrigação de assegurarem que os 
conteúdos terroristas identificados numa 
decisão de remoção sejam removidos ou 
que o acesso a esses conteúdos seja 
bloqueado no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Cabe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual decidir se devem ou não remover o 
conteúdo em questão ou bloquear o acesso 
ao mesmo para os utilizadores na União.

Or. en

Alteração 125
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada 
pelas autoridades competentes. Os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
livres de escolher as autoridades 
competentes, podendo designar 
autoridades administrativas, policiais ou 
judiciais para desempenhar essa tarefa. 
Dada a rapidez com que os conteúdos 
terroristas são difundidos em todos os 
serviços em linha, esta disposição impõe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual a obrigação de assegurarem que os 

(13) As autoridades judiciais 
competentes dos Estados-Membros devem 
avaliar se os conteúdos são conteúdos 
terroristas e emitir decisões jurídicas que 
obriguem os prestadores de serviços de 
alojamento virtual a remover conteúdos 
terroristas ou a bloquear o acesso a esses 
conteúdos. Os Estados-Membros devem 
designar autoridades judiciais para 
desempenhar essa tarefa. Dada a rapidez 
com que os conteúdos terroristas são 
difundidos em todos os serviços em linha, 
esta disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção sejam removidos ou que o acesso 
a esses conteúdos seja rapidamente 
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conteúdos terroristas identificados numa 
decisão de remoção sejam removidos ou 
que o acesso a esses conteúdos seja 
bloqueado no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Cabe 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual decidir se devem ou não remover o 
conteúdo em questão ou bloquear o acesso 
ao mesmo para os utilizadores na União.

bloqueado após a receção da decisão de 
remoção. Cabe aos prestadores de serviços 
de alojamento virtual decidir se devem ou 
não remover o conteúdo em questão ou 
bloquear o acesso ao mesmo para os 
utilizadores na União.

Or. en

Alteração 126
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 127
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 128
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Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os Estados-
Membros devem designar a respetiva 
autoridade judicial responsável por essa 
tarefa. Dada a rapidez com que os 
conteúdos terroristas são difundidos em 
todos os serviços em linha, esta disposição 
impõe aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual a obrigação de 
assegurarem que os conteúdos terroristas 
identificados numa decisão de remoção 
sejam removidos ou que o acesso a esses 
conteúdos seja bloqueado rapidamente, em 
função das capacidades do prestador de 
serviços em causa. Cabe aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual decidir se 
devem ou não remover o conteúdo em 
questão ou bloquear o acesso ao mesmo 
para os utilizadores na União.

Or. en

Alteração 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Caso o prestador de serviços de 
alojamento virtual não consiga remover 
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os conteúdos em causa ou bloquear o 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora, 
o prestador de serviços de alojamento 
virtual deve tomar todas as medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
decisão de remoção sem demora indevida. 
O prestador de serviços de alojamento 
virtual deve comunicar à autoridade de 
emissão os motivos que impossibilitaram a 
execução da decisão. Em caso de atrasos, 
devem ser tidas em conta a natureza e a 
dimensão do prestador de serviços de 
alojamento virtual, em especial caso se 
trate de uma microempresa ou de uma 
pequena empresa na aceção da 
Recomendação da Comissão 
2003/361/CE1-A.
_________________
1-A Recomendação 2003/362/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição de 
micro, pequenas e médias empresas, JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de 
serviços, em conformidade com as normas 

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, em conformidade com 
as normas de proteção de dados pessoais. 
As autoridades competentes devem, 
portanto, recorrer a serviços qualificados 
de envio registado eletrónico, tal como 
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de proteção de dados pessoais. Este 
requisito pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

previsto no Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

_________________ _________________
12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Alteração 131
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
identidade do remetente, a exatidão da 
data e da hora de envio e receção da 
decisão, por exemplo, correio eletrónico 
com assinatura eletrónica ou outros canais 
seguros, incluindo os disponibilizados pelo 
prestador de serviços, em conformidade 
com as normas de proteção de dados 
pessoais. Este requisito pode ser respeitado 
recorrendo nomeadamente a serviços 
qualificados de envio registado eletrónico 
com assinaturas eletrónicas qualificadas, 
tal como previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.
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_________________ _________________
12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Alteração 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário no mesmo 
Estado-Membro e ao ponto de contacto 
por qualquer meio eletrónico que produza 
um registo escrito em condições que 
permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

_________________ _________________
12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).
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Or. en

Alteração 133
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas de 
proteção de dados pessoais. Este requisito 
pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

(14) A autoridade competente deve 
transmitir a decisão de remoção 
diretamente ao destinatário e ao ponto de 
contacto por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam ao prestador de serviços 
estabelecer a sua autenticidade, incluindo a 
exatidão da data e da hora de envio e 
receção da decisão, por exemplo, correio 
eletrónico e plataformas protegidos ou 
outros canais seguros, incluindo os 
disponibilizados pelo prestador de serviços, 
em conformidade com as normas relativas 
à proteção de dados pessoais. Este 
requisito pode ser respeitado recorrendo 
nomeadamente a serviços qualificados de 
envio registado eletrónico, tal como 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12.

_________________ _________________
12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Alteração 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pelas autoridades competentes 
ou pela Europol constituem um meio 
eficaz e rápido de informar os prestadores 
de serviços de alojamento virtual da 
existência de conteúdos específicos nos 
seus serviços. Este mecanismo de alerta 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual para informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 
que permite ao prestador de serviços 
examinar a compatibilidade com os seus 
próprios termos e condições, deve 
permanecer disponível, para além das 
decisões de remoção. É importante que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual avaliem prioritariamente estas 
sinalizações de conteúdos e deem um 
rápido retorno de informação sobre as 
medidas tomadas. A decisão final quanto 
à remoção ou não do conteúdo por não 
ser compatível com os seus termos e 
condições cabe ao prestador de serviços 
de alojamento virtual. Na aplicação do 
presente regulamento relativamente às 
sinalizações de conteúdos, o mandato da 
Europol, tal como estabelecido no 
Regulamento (UE) 2016/79413, mantém-
se inalterado.

Suprimido

_________________
13 Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol) e que substitui e revoga 
as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).

Or. en
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Alteração 135
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pelas autoridades competentes 
ou pela Europol constituem um meio 
eficaz e rápido de informar os prestadores 
de serviços de alojamento virtual da 
existência de conteúdos específicos nos 
seus serviços. Este mecanismo de alerta 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual para informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 
que permite ao prestador de serviços 
examinar a compatibilidade com os seus 
próprios termos e condições, deve 
permanecer disponível, para além das 
decisões de remoção. É importante que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual avaliem prioritariamente estas 
sinalizações de conteúdos e deem um 
rápido retorno de informação sobre as 
medidas tomadas. A decisão final quanto 
à remoção ou não do conteúdo por não 
ser compatível com os seus termos e 
condições cabe ao prestador de serviços 
de alojamento virtual. Na aplicação do 
presente regulamento relativamente às 
sinalizações de conteúdos, o mandato da 
Europol, tal como estabelecido no 
Regulamento (UE) 2016/79413, mantém-
se inalterado.

Suprimido

_________________
13 Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol) e que substitui e revoga 
as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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Or. en

Alteração 136
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pelas autoridades competentes 
ou pela Europol constituem um meio 
eficaz e rápido de informar os prestadores 
de serviços de alojamento virtual da 
existência de conteúdos específicos nos 
seus serviços. Este mecanismo de alerta 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual para informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 
que permite ao prestador de serviços 
examinar a compatibilidade com os seus 
próprios termos e condições, deve 
permanecer disponível, para além das 
decisões de remoção. É importante que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual avaliem prioritariamente estas 
sinalizações de conteúdos e deem um 
rápido retorno de informação sobre as 
medidas tomadas. A decisão final quanto 
à remoção ou não do conteúdo por não 
ser compatível com os seus termos e 
condições cabe ao prestador de serviços 
de alojamento virtual. Na aplicação do 
presente regulamento relativamente às 
sinalizações de conteúdos, o mandato da 
Europol, tal como estabelecido no 
Regulamento (UE) 2016/79413, mantém-se 
inalterado.

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pela Europol, tal como 
estabelecidas no artigo 4.º, n.º 1, alínea 
m), do Regulamento (UE) 2016/79413, 
mantêm-se inalteradas.

_________________ _________________
13 Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que 
cria a Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) e que substitui e 
revoga as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do 

13 Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que 
cria a Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) e que substitui e 
revoga as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do 
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Conselho (JO L 135 de 24.5.2016, p. 53). Conselho (JO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Alteração 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pelas autoridades competentes ou 
pela Europol constituem um meio eficaz e 
rápido de informar os prestadores de 
serviços de alojamento virtual da existência 
de conteúdos específicos nos seus serviços. 
Este mecanismo de alerta dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
informações suscetíveis de serem 
consideradas conteúdos terroristas, que 
permite ao prestador de serviços examinar 
a compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, deve permanecer 
disponível, para além das decisões de 
remoção. É importante que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual avaliem 
prioritariamente estas sinalizações de 
conteúdos e deem um rápido retorno de 
informação sobre as medidas tomadas. A 
decisão final quanto à remoção ou não do 
conteúdo por não ser compatível com os 
seus termos e condições cabe ao prestador 
de serviços de alojamento virtual. Na 
aplicação do presente regulamento 
relativamente às sinalizações de conteúdos, 
o mandato da Europol, tal como 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2016/79413, mantém-se inalterado.

(15) As sinalizações de conteúdos 
efetuadas pelas autoridades competentes ou 
pela Europol constituem um meio eficaz e 
rápido de informar os prestadores de 
serviços de alojamento virtual da existência 
de conteúdos específicos nos seus serviços. 
Este mecanismo de alerta dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
informações suscetíveis de serem 
consideradas conteúdos terroristas, que 
permite ao prestador de serviços examinar 
a compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, deve permanecer 
disponível e deve continuar a ser 
desenvolvido, para além das decisões de 
remoção. É importante que os prestadores 
de serviços de alojamento virtual avaliem 
prioritariamente estas sinalizações de 
conteúdos e deem um rápido retorno de 
informação sobre as medidas tomadas. A 
decisão final quanto à remoção ou não do 
conteúdo por não ser compatível com os 
seus termos e condições cabe ao prestador 
de serviços de alojamento virtual. Na 
aplicação do presente regulamento 
relativamente às sinalizações de conteúdos, 
o mandato da Europol, tal como 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2016/79413, mantém-se inalterado.

_________________ _________________
13 Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que 
cria a Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) e que substitui e 

13 Regulamento (UE) 2016/794 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, que 
cria a Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) e que substitui e 
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revoga as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do 
Conselho (JO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

revoga as Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 2009/968/JAI do 
Conselho (JO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Alteração 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. 
A fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual constitui uma indicação de um 
baixo nível de exposição a conteúdos 
terroristas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 139
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. 
A fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual constitui uma indicação de um 
baixo nível de exposição a conteúdos 
terroristas.

Suprimido

Or. en

Alteração 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. 
A fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

(16) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual podem, se for caso 
disso, tomar medidas adicionais de caráter 
voluntário 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, conferindo especial atenção 
aos direitos fundamentais dos utilizadores 
e à importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa 
sociedade aberta e democrática. Este 
requisito não deve implicar uma obrigação 
geral de vigilância. No contexto desta 
avaliação, a ausência de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
dirigidas a um prestador de serviços de 
alojamento virtual constitui uma indicação 
de um baixo nível de exposição a 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
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meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar a título voluntário se 
é adequado tomar medidas pró-ativas em 
função dos riscos e do nível de exposição 
aos conteúdos terroristas, bem como das 
repercussões sobre os direitos de terceiros 
e do interesse público da informação. Por 
conseguinte, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem determinar, com 
a ajuda dos Estados-Membros, as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas e, por 
conseguinte, o mesmo não deverá ser 
abrangido pelo artigo 6.º.

Or. en

Alteração 142
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
fim de reduzir a acessibilidade dos 

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
fim de reduzir a acessibilidade dos 
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conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas. As 
medidas pró-ativas devem permitir aos 
utilizadores assinalar os conteúdos 
terroristas em linha e devem incentivar os 
prestadores de serviços a mobilizar um 
nível de capacidade suficiente para 
receber, rever e tratar os conteúdos 
sinalizados, bem como para dar reposta 
aos mesmos.

Or. en

Alteração 143
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 

(16) A grande maioria dos prestadores 
de serviços de alojamento virtual nunca 
está exposta a conteúdos terroristas 
ilegais. Tendo em conta a complexidade de 
identificar e remover eficazmente os 
conteúdos terroristas a tal escala e o 
potencial impacto nos direitos 
fundamentais, os prestadores de serviços 
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fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

de alojamento virtual que tenham sido 
sujeitos a um número significativo de 
decisões de remoção não impugnadas 
poderão assumir deveres de diligência que 
vão além da mera remoção de conteúdos 
terroristas em linha na sequência de 
decisões de remoção tomadas pelas 
autoridades competentes. Esses 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas adicionais em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, 
esses prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem apenas adotar medidas 
adicionais adequadas, eficazes, 
necessárias e proporcionadas. Este 
requisito não deve implicar uma obrigação 
geral de vigilância. No contexto desta 
avaliação, a ausência de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
pela Europol dirigidas a um prestador de 
serviços de alojamento virtual constitui 
uma indicação de um baixo nível de 
exposição a conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
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fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 
do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar, com base na 
cooperação e no intercâmbio de boas 
práticas, as medidas adequadas, eficazes e 
proporcionadas que devem ser adotadas. 
Este requisito não deve implicar uma 
obrigação geral de vigilância. No contexto 
desta avaliação, a ausência de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
dirigidas a um prestador de serviços de 
alojamento virtual constitui uma indicação 
de um baixo nível de exposição a 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, as medidas pró-ativas 
proporcionadas, incluindo a utilização de 
meios automatizados em certos casos, 
constituem um elemento essencial da luta 
contra os conteúdos terroristas em linha. A 
fim de reduzir a acessibilidade dos 
conteúdos terroristas nos seus serviços, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem avaliar se é adequado tomar 
medidas pró-ativas em função dos riscos e 

(16) Tendo em conta a escala e a 
velocidade necessárias para identificar e 
remover eficazmente os conteúdos 
terroristas, poder-se-á recorrer a medidas 
pró-ativas proporcionadas para fazer face 
aos conteúdos terroristas em linha. A fim 
de reduzir a acessibilidade dos conteúdos 
terroristas nos seus serviços, os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem 
avaliar se é adequado tomar medidas pró-
ativas em função dos riscos e do nível de 
exposição aos conteúdos terroristas, bem 
como das repercussões sobre os direitos de 
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do nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, bem como das repercussões 
sobre os direitos de terceiros e do interesse 
público da informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos dirigidas a um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
constitui uma indicação de um baixo nível 
de exposição a conteúdos terroristas.

terceiros e do interesse público da 
informação. Por conseguinte, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem determinar as medidas 
adequadas, eficazes e proporcionadas que 
devem ser adotadas. Este requisito não 
deve implicar uma obrigação geral de 
vigilância. No contexto desta avaliação, a 
ausência de decisões de remoção de 
conteúdos dirigidas a um prestador de 
serviços de alojamento virtual constitui 
uma indicação de um baixo nível de 
exposição a conteúdos terroristas. O 
presente regulamento não introduz 
qualquer obrigação para os prestadores 
de serviços de alojamento virtual de 
adotar medidas pró-ativas.

Or. en

Alteração 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 

(17) Ao adotarem medidas adicionais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas ilegais. Este 
aspeto é particularmente importante 
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prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador de 
serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

quando os prestadores de serviços de 
alojamento virtual recorrem a meios 
automatizados para detetar conteúdos 
terroristas. Qualquer decisão de recorrer a 
meios automatizados, quer seja tomada 
pelo próprio prestador de serviços de 
alojamento virtual ou na sequência de um 
pedido da autoridade competente, deve ser 
avaliada no que se refere à fiabilidade da 
tecnologia subjacente e às repercussões 
subsequentes sobre os direitos 
fundamentais. Deverão estar acessíveis a 
terceiros independentes bases de dados 
privadas que contenham impressões 
digitais («hashes») de conteúdos 
terroristas áudio e vídeo, conforme 
definido nas orientações comunitárias ou 
nos termos de prestação de serviços dessas 
empresas, a fim de evitar decisões não 
intencionais e erradas que resultem na 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Justificação

As medidas pró-ativas automatizadas exigem uma base de dados de possíveis conteúdos 
terroristas. Atualmente, a base de dados mais importante desse tipo de conteúdo pertence à 
Facebook e é utilizada por todas as grandes empresas tecnológicas. O conteúdo é 
identificado como conteúdo terrorista com base nos termos de prestação de serviços da 
empresa, e não com base numa norma jurídica. Atualmente, nenhum terceiro independente 
pode verificar o conteúdo desta base de dados, o que se revela extremamente problemático 
para avaliar a qualidade dos conteúdos da base de dados.

Alteração 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 

(17) Caso decidam adotar medidas pró-
ativas, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem garantir o direito 
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direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador de 
serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

dos utilizadores à liberdade de expressão e 
de informação, incluindo a liberdade de 
receber e transmitir informações. Devem, 
portanto, realizar e disponibilizar ao 
público uma avaliação do risco relativo ao 
nível de exposição a conteúdos terroristas 
que tenha também por base o número de 
decisões de remoção e sinalizações 
recebidas, e devem ainda elaborar um 
plano de ação para fazer face aos 
conteúdos terroristas proporcional ao 
nível de risco identificado. Para além dos 
requisitos estabelecidos na lei, incluindo a 
legislação em matéria de proteção de dados 
pessoais, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem agir com a 
devida diligência e aplicar garantias, 
nomeadamente a supervisão e as 
verificações humanas, a fim de evitar 
qualquer decisão não intencional e errada 
que conduza à remoção de conteúdos que 
não sejam conteúdos terroristas. Este 
aspeto é particularmente importante 
quando os prestadores de serviços de 
alojamento virtual recorrem a meios 
automatizados para detetar conteúdos 
terroristas. Qualquer decisão de recorrer a 
meios automatizados tomada pelo próprio 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve ser avaliada no que se refere à 
fiabilidade da tecnologia subjacente e às 
repercussões subsequentes sobre os direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, os 
prestadores de serviços de alojamento 

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, os 
prestadores de serviços de alojamento 
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virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador de 
serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, pelo 
menos na primeira remoção de um 
determinado conteúdo, a fim de evitar 
qualquer decisão não intencional e errada 
que conduza à remoção de conteúdos que 
não sejam conteúdos terroristas. Este 
aspeto é particularmente importante 
quando os prestadores de serviços de 
alojamento virtual recorrem a meios 
automatizados para detetar ou remover 
conteúdos terroristas. Qualquer decisão de 
recorrer a meios automatizados, quer seja 
tomada pelo próprio prestador de serviços 
de alojamento virtual ou na sequência de 
um pedido da autoridade competente, deve 
ser avaliada no que se refere à fiabilidade 
da tecnologia subjacente e às repercussões 
subsequentes sobre os direitos 
fundamentais. O recurso a meios 
automatizados para remover conteúdos 
terroristas deve limitar-se apenas à 
replicação de conteúdos que tenham sido 
verificados e eliminados pelo menos uma 
vez por seres humanos.

Or. en

Alteração 149
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, (17) Ao adotarem medidas adicionais, 
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os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador 
de serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações, bem como dos direitos à 
privacidade e à proteção de dados 
pessoais. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. A 
decisão final de remoção ou de bloqueio 
do acesso a conteúdos deve ser sempre 
tomada por uma pessoa. Qualquer decisão 
de recorrer a meios automatizados deve ser 
avaliada no que se refere à fiabilidade da 
tecnologia subjacente e às repercussões 
subsequentes sobre os direitos 
fundamentais. Em qualquer caso, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem efetuar uma avaliação do 
impacto sobre os direitos fundamentais de 
quaisquer meios automatizados de 
deteção de conteúdos terroristas que 
apliquem.

Or. en

Alteração 150
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 
direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. 
Qualquer decisão de recorrer a meios 
automatizados, quer seja tomada pelo 
próprio prestador de serviços de 
alojamento virtual ou na sequência de um 
pedido da autoridade competente, deve ser 
avaliada no que se refere à fiabilidade da 
tecnologia subjacente e às repercussões 
subsequentes sobre os direitos 
fundamentais.

(17) Ao exercerem o dever de 
diligência, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar a 
preservação do direito dos utilizadores à 
liberdade de expressão e da liberdade de 
receber e transmitir informações. Para além 
dos requisitos estabelecidos na lei, 
incluindo a legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais e proteção da 
privacidade, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem agir com a 
devida diligência e aplicar garantias, 
nomeadamente a supervisão e as 
verificações humanas, bem como a 
avaliação periódica das medidas tomadas 
para evitar qualquer prática não 
intencional e errada que conduza à 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas ilegais. Os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem ainda garantir que, no 
exercício do dever de diligência, não dão 
origem a efeitos desproporcionados, 
discriminatórios, não direcionados, não 
específicos ou injustificados.

Or. en

Alteração 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar a preservação do 

(17) Ao adotarem medidas pró-ativas de 
caráter voluntário, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
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direito dos utilizadores à liberdade de 
expressão e de informação, incluindo a 
liberdade de receber e transmitir 
informações. Para além dos requisitos 
estabelecidos na lei, incluindo a legislação 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem agir com a devida diligência 
e aplicar garantias, nomeadamente a 
supervisão e as verificações humanas, 
quando adequado, a fim de evitar qualquer 
decisão não intencional e errada que 
conduza à remoção de conteúdos que não 
sejam conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador de 
serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

assegurar a preservação do direito dos 
utilizadores à liberdade de expressão e de 
informação, incluindo a liberdade de 
receber e transmitir informações. Para além 
dos requisitos estabelecidos na lei, 
incluindo a legislação em matéria de 
proteção de dados pessoais, os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem 
agir com a devida diligência e aplicar 
garantias, nomeadamente a supervisão e as 
verificações humanas, quando adequado, a 
fim de evitar qualquer decisão não 
intencional e errada que conduza à 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas. Este aspeto é 
particularmente importante quando os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual recorrem a meios automatizados 
para detetar conteúdos terroristas. Qualquer 
decisão de recorrer a meios automatizados, 
quer seja tomada pelo próprio prestador de 
serviços de alojamento virtual ou na 
sequência de um pedido da autoridade 
competente, deve ser avaliada no que se 
refere à fiabilidade da tecnologia 
subjacente e às repercussões subsequentes 
sobre os direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 

Suprimido
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de remoção que se tenha tornado 
definitiva um relatório sobre as medidas 
pró-ativas adotadas. Pode tratar-se de 
medidas destinadas a impedir o 
recarregamento de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão 
de remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos que tenham recebido, através 
da utilização de instrumentos públicos ou 
privados que permitam compará-los com 
conteúdos terroristas conhecidos. Podem 
também ser utilizados instrumentos 
técnicos fiáveis para identificar novos 
conteúdos terroristas, já disponíveis no 
mercado ou desenvolvidos pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual. O 
prestador de serviços deve comunicar as 
medidas pró-ativas específicas adotadas a 
fim de permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros 
pertinentes, incluindo o número de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas ao prestador, a sua 
capacidade económica e o impacto dos 
seus serviços na difusão de conteúdos 
terroristas (por exemplo, tendo em conta o 
número de utilizadores na União).

Or. en

Alteração 153
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros 
pertinentes, incluindo o número de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas ao prestador, a sua 
capacidade económica e o impacto dos 
seus serviços na difusão de conteúdos 
terroristas (por exemplo, tendo em conta o 
número de utilizadores na União).

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
ilegais tomam medidas adequadas para 
impedir a utilização abusiva dos seus 
serviços pelos fornecedores de conteúdos, 
as autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas adotadas.

Or. en
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Alteração 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado 
definitiva um relatório sobre as medidas 
pró-ativas adotadas. Pode tratar-se de 
medidas destinadas a impedir o 
recarregamento de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão 
de remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos que tenham recebido, através 
da utilização de instrumentos públicos ou 
privados que permitam compará-los com 
conteúdos terroristas conhecidos. Podem 
também ser utilizados instrumentos 
técnicos fiáveis para identificar novos 
conteúdos terroristas, já disponíveis no 
mercado ou desenvolvidos pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual. O 
prestador de serviços deve comunicar as 
medidas pró-ativas específicas adotadas a 
fim de permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros 
pertinentes, incluindo o número de 

(18) O prestador de serviços deve 
comunicar as medidas pró-ativas 
específicas adotadas a fim de permitir à 
autoridade competente determinar se as 
medidas são eficazes e proporcionadas e 
se, caso sejam utilizados meios 
automatizados, o prestador de serviços de 
alojamento virtual dispõe das competências 
necessárias para efetuar a supervisão e 
verificações humanas. O prestador de 
serviços de alojamento virtual deve, em 
particular, prestar às autoridades 
competentes todas as informações 
necessárias sobre os instrumentos 
automatizados utilizados para permitir 
uma ampla supervisão pública da eficácia 
dos instrumentos e garantir que estes não 
dão origem a resultados discriminatórios, 
não direcionados, não específicos ou 
injustificados.
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decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos emitidas ao prestador, a sua 
capacidade económica e o impacto dos 
seus serviços na difusão de conteúdos 
terroristas (por exemplo, tendo em conta o 
número de utilizadores na União).

Or. en

Alteração 155
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado 
definitiva um relatório sobre as medidas 
pró-ativas adotadas. Pode tratar-se de 
medidas destinadas a impedir o 
recarregamento de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão 
de remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos que tenham recebido, através 
da utilização de instrumentos públicos ou 
privados que permitam compará-los com 
conteúdos terroristas conhecidos. Podem 
também ser utilizados instrumentos 
técnicos fiáveis para identificar novos 
conteúdos terroristas, já disponíveis no 
mercado ou desenvolvidos pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual. O 
prestador de serviços deve comunicar as 
medidas pró-ativas específicas adotadas a 
fim de permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para fazer face 
à utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes podem 
recomendar a adoção de medidas 
adicionais aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual que tiverem recebido 
um número significativo de decisões de 
remoção que se tenham tornado 
definitivas. Pode tratar-se de medidas que 
recorram a instrumentos técnicos fiáveis 
para detetar e identificar novos conteúdos 
terroristas, mas que permitam que a 
decisão final de remoção ou de bloqueio 
do acesso seja tomada por uma pessoa. 
Ao avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção de conteúdos emitidas ao 
prestador, a sua capacidade económica e o 
impacto dos seus serviços na difusão de 
conteúdos terroristas (por exemplo, tendo 
em conta o número de utilizadores na 
União).
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proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

Or. en

Alteração 156
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
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utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União). As medidas pró-
ativas de longo prazo podem incluir a 
integração da literacia mediática e no 
domínio da informação nos sistemas 
nacionais de ensino, a fim de 
proporcionar aos jovens cidadãos os 
instrumentos para aprender a utilizar a 
Internet de modo responsável, com vista a 
evitar eventuais riscos de radicalização.

Or. en

Alteração 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
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tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

devido à natureza dos serviços que 
prestam tomam medidas adequadas para 
impedir a utilização abusiva dos seus 
serviços, as autoridades competentes 
devem solicitar a esses prestadores de 
serviços de alojamento virtual que tiverem 
recebido uma decisão de remoção que se 
tenha tornado definitiva um relatório sobre 
as medidas pró-ativas adotadas. Pode 
tratar-se de medidas destinadas a impedir o 
reaparecimento de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção ou de uma sinalização de 
conteúdos que tenham recebido, através da 
utilização de instrumentos públicos ou 
privados que permitam compará-los com 
conteúdos terroristas conhecidos. Podem 
também ser utilizados instrumentos 
técnicos fiáveis para identificar novos 
conteúdos terroristas, já disponíveis no 
mercado ou desenvolvidos pelo prestador 
de serviços de alojamento virtual. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

Or. en

Alteração 158
Ana Gomes



PE636.146v02-00 120/140 AM\1177907PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 



AM\1177907PT.docx 121/140 PE636.146v02-00

PT

exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União), bem como o nível 
de exposição a conteúdos terroristas do 
prestador de serviços de alojamento 
virtual.

Or. en

Alteração 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
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meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas 
sistemáticas para a primeira remoção de 
um determinado conteúdo. Ao avaliar a 
eficácia e a proporcionalidade das medidas, 
as autoridades competentes devem ter em 
conta parâmetros pertinentes, incluindo o 
número de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos emitidas ao 
prestador, a sua capacidade económica e o 
impacto dos seus serviços na difusão de 
conteúdos terroristas (por exemplo, tendo 
em conta o número de utilizadores na 
União).

Or. en

Alteração 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 

(18) A fim de assegurar que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual expostos a conteúdos terroristas 
tomam medidas adequadas para impedir a 
utilização abusiva dos seus serviços, as 
autoridades competentes devem solicitar 
aos prestadores de serviços de alojamento 
virtual que tiverem recebido uma decisão 
de remoção que se tenha tornado definitiva 
um relatório sobre as medidas pró-ativas 
adotadas. Pode tratar-se de medidas 
destinadas a impedir o recarregamento de 
conteúdos terroristas removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado na sequência 
de uma decisão de remoção ou de uma 
sinalização de conteúdos que tenham 
recebido, através da utilização de 
instrumentos públicos ou privados que 
permitam compará-los com conteúdos 
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terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua capacidade 
económica e o impacto dos seus serviços 
na difusão de conteúdos terroristas (por 
exemplo, tendo em conta o número de 
utilizadores na União).

terroristas conhecidos. Podem também ser 
utilizados instrumentos técnicos fiáveis 
para identificar novos conteúdos 
terroristas, já disponíveis no mercado ou 
desenvolvidos pelo prestador de serviços 
de alojamento virtual. O prestador de 
serviços deve comunicar as medidas pró-
ativas específicas adotadas a fim de 
permitir à autoridade competente 
determinar se as medidas são eficazes e 
proporcionadas e se, caso sejam utilizados 
meios automatizados, o prestador de 
serviços de alojamento virtual dispõe das 
competências necessárias para efetuar a 
supervisão e verificações humanas. Ao 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade das 
medidas, as autoridades competentes 
devem ter em conta parâmetros pertinentes, 
incluindo o número de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
emitidas ao prestador, a sua dimensão e 
capacidade económica e o impacto dos 
seus serviços na difusão de conteúdos 
terroristas (por exemplo, tendo em conta o 
número de utilizadores na União).

Or. en

Alteração 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer 
um diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 

Suprimido
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aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de 
uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e 
a liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Justification

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Alteração 162
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração
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(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer 
um diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de 
uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e 
a liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a (19) As medidas adotadas pelo 
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autoridade competente deve estabelecer 
um diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de uma 
obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação e a liberdade de 
empresa, e apresentar uma justificação 
adequada.

prestador de serviços de alojamento virtual 
não devem conduzir à imposição de uma 
vigilância geral, como previsto no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
Antes de adotar tais decisões, a autoridade 
competente deve encontrar um justo 
equilíbrio entre os objetivos de interesse 
público e os direitos fundamentais em 
causa, em especial a liberdade de expressão 
e de informação e a liberdade de empresa, 
e apresentar uma justificação adequada.

Or. en

Alteração 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 

(19) A autoridade competente deve 
estabelecer um diálogo com o prestador de 
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diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de uma 
obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação e a liberdade de 
empresa, e apresentar uma justificação 
adequada.

serviços de alojamento virtual sobre as 
medidas pró-ativas adotadas pelo 
prestador de serviços de alojamento 
virtual. Esse diálogo não deve conduzir à 
imposição de uma obrigação geral de 
vigilância, como previsto no artigo 15.º, 
n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. A 
autoridade competente e o prestador de 
serviços de alojamento virtual devem 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à privacidade e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 165
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 

(19) Na sequência da recomendação, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
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alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de uma 
obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação e a liberdade de 
empresa, e apresentar uma justificação 
adequada.

alojamento virtual sobre as medidas 
adicionais que é necessário adotar. Tais 
medidas não devem conduzir à imposição 
de uma obrigação geral de vigilância dos 
conteúdos carregados, como previsto no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
Antes de adotar tais recomendações, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação, a liberdade dos 
meios de comunicação social, os direitos à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais e a liberdade de empresa, e 
apresentar uma justificação adequada.

Or. en

Alteração 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo construtivo com o prestador de 
serviços de alojamento virtual sobre as 
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ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas 
tomadas são insuficientes para fazer face 
aos riscos. A decisão de impor tais 
medidas pró-ativas específicas não deve, 
em princípio, conduzir à imposição de uma 
obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão 
de conteúdos terroristas, as decisões 
adotadas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação e a liberdade de 
empresa, e apresentar uma justificação 
adequada.

medidas pró-ativas que é necessário adotar. 
Se necessário, a autoridade competente 
deve impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando haja uma manifesta falta de 
cooperação da parte do prestador de 
serviços de alojamento virtual. A decisão 
de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve conduzir à imposição 
de uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Antes de adotar tais decisões, 
a autoridade competente deve encontrar um 
justo equilíbrio entre os objetivos de 
interesse público e os direitos fundamentais 
em causa, em especial a liberdade de 
expressão e de informação e a liberdade de 
empresa, bem como a capacidade 
económica do prestador de serviços de 
alojamento virtual, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 167
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
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necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos. 
A decisão de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve, em princípio, 
conduzir à imposição de uma obrigação 
geral de vigilância, como previsto no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
Tendo em conta os riscos particularmente 
graves ligados à difusão de conteúdos 
terroristas, as decisões adotadas pelas 
autoridades competentes com base no 
presente regulamento podem constituir 
derrogações à abordagem estabelecida no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE, 
no que respeita a determinadas medidas 
específicas direcionadas, cuja adoção seja 
necessária por razões imperiosas de 
segurança pública. Antes de adotar tais 
decisões, a autoridade competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos. 
A autoridade competente só deve impor 
medidas pró-ativas que seja razoável 
esperar que o prestador de serviços de 
alojamento virtual aplique, tendo em 
conta, entre outros fatores, os recursos 
humanos disponíveis do prestador de 
serviços de alojamento virtual. A decisão 
de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve, em princípio, 
conduzir à imposição de uma obrigação 
geral de vigilância, como previsto no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
Tendo em conta os riscos particularmente 
graves ligados à difusão de conteúdos 
terroristas, as decisões adotadas pelas 
autoridades competentes com base no 
presente regulamento podem constituir 
derrogações à abordagem estabelecida no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE, 
no que respeita a determinadas medidas 
específicas direcionadas, cuja adoção seja 
necessária por razões imperiosas de 
segurança pública. Antes de adotar tais 
decisões, a autoridade competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 168
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração
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(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos. 
A decisão de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve, em princípio, 
conduzir à imposição de uma obrigação 
geral de vigilância, como previsto no artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. Tendo 
em conta os riscos particularmente graves 
ligados à difusão de conteúdos terroristas, 
as decisões adotadas pelas autoridades 
competentes com base no presente 
regulamento podem constituir derrogações 
à abordagem estabelecida no artigo 15.º, 
n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE, no que 
respeita a determinadas medidas 
específicas direcionadas, cuja adoção seja 
necessária por razões imperiosas de 
segurança pública. Antes de adotar tais 
decisões, a autoridade competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos. 
A decisão de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve conduzir à imposição 
de uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE, e deve garantir a 
compatibilidade com o direito da UE em 
vigor, em particular a referida Diretiva 
sobre comércio eletrónico e o artigo 15.º, 
n.º 1, da mesma. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão de 
conteúdos terroristas, as decisões adotadas 
pelas autoridades judiciais competentes 
com base no presente regulamento podem 
constituir derrogações à abordagem 
estabelecida no artigo 15.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/31/CE, no que respeita a 
determinadas medidas específicas 
direcionadas, cuja adoção seja necessária 
por razões imperiosas de segurança 
pública. Antes de adotar tais decisões, a 
autoridade judicial competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos. 
A decisão de impor tais medidas pró-ativas 
específicas não deve, em princípio, 
conduzir à imposição de uma obrigação 
geral de vigilância, como previsto no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
Tendo em conta os riscos particularmente 
graves ligados à difusão de conteúdos 
terroristas, as decisões adotadas pelas 
autoridades competentes com base no 
presente regulamento podem constituir 
derrogações à abordagem estabelecida no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE, 
no que respeita a determinadas medidas 
específicas direcionadas, cuja adoção seja 
necessária por razões imperiosas de 
segurança pública. Antes de adotar tais 
decisões, a autoridade competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

(19) Na sequência do pedido, a 
autoridade competente deve estabelecer um 
diálogo com o prestador de serviços de 
alojamento virtual sobre as medidas pró-
ativas que é necessário adotar. Se 
necessário, a autoridade competente deve 
impor a adoção de medidas pró-ativas 
adequadas, eficazes e proporcionadas, 
quando considerar que as medidas tomadas 
são insuficientes para fazer face aos riscos, 
tendo em conta a capacidade económica e 
técnica da plataforma. A decisão de impor 
tais medidas pró-ativas específicas não 
deve, em princípio, conduzir à imposição 
de uma obrigação geral de vigilância, como 
previsto no artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/31/CE. Tendo em conta os riscos 
particularmente graves ligados à difusão de 
conteúdos terroristas, as decisões adotadas 
pelas autoridades competentes com base no 
presente regulamento podem constituir 
derrogações à abordagem estabelecida no 
artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 2000/31/CE, 
no que respeita a determinadas medidas 
específicas direcionadas, cuja adoção seja 
necessária por razões imperiosas de 
segurança pública. Antes de adotar tais 
decisões, a autoridade competente deve 
encontrar um justo equilíbrio entre os 
objetivos de interesse público e os direitos 
fundamentais em causa, em especial a 
liberdade de expressão e de informação e a 
liberdade de empresa, e apresentar uma 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) A obrigação que incumbe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conservar os conteúdos 
removidos e os dados conexos deve ser 
estabelecida para fins específicos e ser 
limitada no tempo ao estritamente 
necessário. É necessário alargar a 
obrigação de conservação aos dados 
conexos, na medida em que esses dados se 
perderiam na sequência da remoção do 
conteúdo em questão. Os dados conexos 
podem incluir dados como «dados de 
assinantes», nomeadamente dados 
relativos à identidade do fornecedor de 
conteúdos, bem como «dados de acesso», 
incluindo, por exemplo, dados relativos à 
data e hora da utilização pelo fornecedor 
de conteúdos, ou do início (log-in) e do 
fim (log-off) da ligação ao serviço, 
juntamente com o endereço IP atribuído 
pelo fornecedor de acesso à Internet ao 
fornecedor de conteúdos.

Suprimido

Or. en

Alteração 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A obrigação que incumbe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conservar os conteúdos 
removidos e os dados conexos deve ser 
estabelecida para fins específicos e ser 
limitada no tempo ao estritamente 
necessário. É necessário alargar a 
obrigação de conservação aos dados 
conexos, na medida em que esses dados se 
perderiam na sequência da remoção do 
conteúdo em questão. Os dados conexos 

(20) A obrigação que incumbe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conservar os conteúdos 
removidos e os dados conexos deve ter 
como finalidade única os procedimentos 
de exame e recurso administrativo ou 
judicial e ser limitada no tempo ao 
estritamente necessário, mas não 
excedendo, de modo geral, os seis meses. 
Caso seja legitimamente necessário alargar 
a obrigação de conservação aos dados 
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podem incluir dados como «dados de 
assinantes», nomeadamente dados 
relativos à identidade do fornecedor de 
conteúdos, bem como «dados de acesso», 
incluindo, por exemplo, dados relativos à 
data e hora da utilização pelo fornecedor de 
conteúdos, ou do início (log-in) e do fim 
(log-off) da ligação ao serviço, juntamente 
com o endereço IP atribuído pelo 
fornecedor de acesso à Internet ao 
fornecedor de conteúdos.

conexos, os mesmos só poderão ser 
conservados na medida em que esses 
dados se perderiam na sequência da 
remoção do conteúdo em questão. Os 
dados conexos devem limitar-se aos 
«dados de assinantes», ou seja, dados 
relativos à identidade do fornecedor de 
conteúdos, bem como «dados de acesso», 
ou seja, dados relativos à data e hora da 
utilização pelo fornecedor de conteúdos, ou 
do início (log-in) e do fim (log-off) da 
ligação ao serviço, juntamente com o 
endereço IP atribuído pelo fornecedor de 
acesso à Internet ao fornecedor de 
conteúdos.

Or. en

Alteração 172
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A obrigação que incumbe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conservar os conteúdos 
removidos e os dados conexos deve ser 
estabelecida para fins específicos e ser 
limitada no tempo ao estritamente 
necessário. É necessário alargar a 
obrigação de conservação aos dados 
conexos, na medida em que esses dados se 
perderiam na sequência da remoção do 
conteúdo em questão. Os dados conexos 
podem incluir dados como «dados de 
assinantes», nomeadamente dados 
relativos à identidade do fornecedor de 
conteúdos, bem como «dados de acesso», 
incluindo, por exemplo, dados relativos à 
data e hora da utilização pelo fornecedor de 
conteúdos, ou do início (log-in) e do fim 
(log-off) da ligação ao serviço, juntamente 
com o endereço IP atribuído pelo 

(20) A obrigação que incumbe aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conservar os conteúdos 
removidos e os dados conexos deve ter 
como finalidade única os procedimentos 
de exame e recurso administrativo ou 
judicial e ser limitada no tempo ao 
estritamente necessário, mas não 
excedendo, de modo geral, os seis meses. 
Caso seja legitimamente necessário alargar 
a obrigação de conservação aos dados 
conexos, os mesmos só poderão ser 
conservados na medida em que esses 
dados se perderiam na sequência da 
remoção do conteúdo em questão. Os 
dados conexos devem limitar-se aos 
«dados de assinantes», ou seja, dados 
relativos à identidade do fornecedor de 
conteúdos, bem como «dados de acesso», 
ou seja, dados relativos à data e hora da 
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fornecedor de acesso à Internet ao 
fornecedor de conteúdos.

utilização pelo fornecedor de conteúdos, ou 
do início (log-in) e do fim (log-off) da 
ligação ao serviço, juntamente com o 
endereço IP atribuído pelo fornecedor de 
acesso à Internet ao fornecedor de 
conteúdos.

Or. en

Alteração 173
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso. A obrigação 
de conservar os conteúdos para fins de 
investigação e de ação penal é justificada 
e necessária tendo em conta a eventual 
utilidade desse material para interromper 
ou prevenir as atividades terroristas. Nos 
casos em que as empresas removem 
material ou bloqueiam o acesso ao 
mesmo, nomeadamente através das suas 
próprias medidas pró-ativas, e não 
informam a autoridade competente por 
considerarem que tal não é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do artigo 13.º, 
n.º 4, do presente regulamento, as 
autoridades policiais poderão não ter 
conhecimento da existência desses 
conteúdos. Por conseguinte, a 
conservação dos conteúdos para fins de 
prevenção, deteção, investigação e 

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos, bem 
como para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso.
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repressão de infrações terroristas também 
é justificada. Para estes fins, a 
conservação dos dados exigida limita-se 
aos dados suscetíveis de terem uma 
ligação com infrações terroristas e pode, 
por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

Or. en

Alteração 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso. A obrigação 
de conservar os conteúdos para fins de 
investigação e de ação penal é justificada 
e necessária tendo em conta a eventual 
utilidade desse material para interromper 
ou prevenir as atividades terroristas. Nos 
casos em que as empresas removem 
material ou bloqueiam o acesso ao 
mesmo, nomeadamente através das suas 
próprias medidas pró-ativas, e não 
informam a autoridade competente por 
considerarem que tal não é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do artigo 13.º, 
n.º 4, do presente regulamento, as 
autoridades policiais poderão não ter 
conhecimento da existência desses 

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso.
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conteúdos. Por conseguinte, a 
conservação dos conteúdos para fins de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão de infrações terroristas também 
é justificada. Para estes fins, a 
conservação dos dados exigida limita-se 
aos dados suscetíveis de terem uma 
ligação com infrações terroristas e pode, 
por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

Or. en

Alteração 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso. A obrigação 
de conservar os conteúdos para fins de 
investigação e de ação penal é justificada e 
necessária tendo em conta a eventual 
utilidade desse material para interromper 
ou prevenir as atividades terroristas. Nos 
casos em que as empresas removem 
material ou bloqueiam o acesso ao mesmo, 
nomeadamente através das suas próprias 
medidas pró-ativas, e não informam a 
autoridade competente por considerarem 
que tal não é abrangido pelo âmbito de 
aplicação do artigo 13.º, n.º 4, do presente 

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo independente ou judicial é 
necessária e justificada para garantir meios 
de recurso efetivos ao fornecedor de 
conteúdos cujos conteúdos tenham sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado, bem como para assegurar a 
reposição desses conteúdos tal como se 
apresentavam antes da sua remoção, em 
função dos resultados do procedimento de 
recurso. A obrigação de conservar os 
conteúdos para fins de investigação e de 
ação penal é justificada e necessária tendo 
em conta a eventual utilidade desse 
material para interromper ou prevenir as 
atividades terroristas. Nos casos em que as 
empresas removem material ou bloqueiam 
o acesso ao mesmo, nomeadamente através 
das suas próprias medidas pró-ativas, e não 
informam a autoridade administrativa 
independente ou judicial por considerarem 
que tal não é abrangido pelo âmbito de 



PE636.146v02-00 138/140 AM\1177907PT.docx

PT

regulamento, as autoridades policiais 
poderão não ter conhecimento da 
existência desses conteúdos. Por 
conseguinte, a conservação dos conteúdos 
para fins de prevenção, deteção, 
investigação e repressão de infrações 
terroristas também é justificada. Para estes 
fins, a conservação dos dados exigida 
limita-se aos dados suscetíveis de terem 
uma ligação com infrações terroristas e 
pode, por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

aplicação do artigo 13.º, n.º 4, do presente 
regulamento, as autoridades policiais 
poderão não ter conhecimento da 
existência desses conteúdos. Por 
conseguinte, a conservação dos conteúdos 
para fins de prevenção, deteção, 
investigação e repressão de infrações 
terroristas também é justificada. Para estes 
fins, a conservação dos dados exigida 
limita-se aos dados suscetíveis de terem 
uma ligação com infrações terroristas e 
pode, por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

Or. en

Alteração 176
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso. A obrigação 
de conservar os conteúdos para fins de 
investigação e de ação penal é justificada e 
necessária tendo em conta a eventual 
utilidade desse material para interromper 
ou prevenir as atividades terroristas. Nos 
casos em que as empresas removem 
material ou bloqueiam o acesso ao mesmo, 
nomeadamente através das suas próprias 
medidas pró-ativas, e não informam a 

(21) A obrigação de conservar o 
conteúdo para procedimentos de recurso 
administrativo ou judicial é necessária e 
justificada para garantir meios de recurso 
efetivos ao fornecedor de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado, bem como 
para assegurar a reposição desses 
conteúdos tal como se apresentavam antes 
da sua remoção, em função dos resultados 
do procedimento de recurso. A obrigação 
de conservar os conteúdos para fins de 
investigação e de ação penal é justificada e 
necessária tendo em conta a eventual 
utilidade desse material para interromper 
ou prevenir as atividades terroristas e para 
julgar e condenar os terroristas. Nos casos 
em que as empresas removem material ou 
bloqueiam o acesso ao mesmo, 
nomeadamente através das suas próprias 
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autoridade competente por considerarem 
que tal não é abrangido pelo âmbito de 
aplicação do artigo 13.º, n.º 4, do presente 
regulamento, as autoridades policiais 
poderão não ter conhecimento da 
existência desses conteúdos. Por 
conseguinte, a conservação dos conteúdos 
para fins de prevenção, deteção, 
investigação e repressão de infrações 
terroristas também é justificada. Para estes 
fins, a conservação dos dados exigida 
limita-se aos dados suscetíveis de terem 
uma ligação com infrações terroristas e 
pode, por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

medidas adicionais, as autoridades 
policiais poderão não ter conhecimento da 
existência desses conteúdos. Por 
conseguinte, a conservação dos conteúdos 
para fins de prevenção, deteção, 
investigação e repressão de infrações 
terroristas, que deve ser iniciada após as 
autoridades terem sido informadas nos 
termos do artigo 13.º, n.º 4, do presente 
regulamento, também é justificada. Para 
estes fins, a conservação dos dados exigida 
limita-se aos dados suscetíveis de terem 
uma ligação com infrações terroristas e 
pode, por conseguinte, contribuir para a 
repressão de infrações terroristas ou para 
prevenir riscos graves para a segurança 
pública.

Or. en

Alteração 177
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a seis meses, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 
de recurso e permitir o acesso das 
autoridades policiais a dados pertinentes 
para a investigação e repressão de 
infrações terroristas. Contudo, a pedido da 
autoridade que procede ao exame, este 
período pode ser prorrogado pelo tempo 
necessário, no caso de o procedimento de 
recurso ter sido iniciado mas não concluído 
no final do prazo de seis meses. Esta 
duração deve ser suficiente para permitir 
às autoridades policiais conservar os 
elementos de prova necessários para as 
investigações, assegurando ao mesmo 

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a seis meses, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 
de recurso. Contudo, a pedido da 
autoridade que procede ao exame, este 
período pode ser prorrogado pelo tempo 
necessário, unicamente no caso de o 
procedimento de recurso ter sido iniciado 
mas não concluído no final do prazo de 
seis meses.
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tempo o equilíbrio com os direitos 
fundamentais em causa.

Or. en

Alteração 178
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a seis meses, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 
de recurso e permitir o acesso das 
autoridades policiais a dados pertinentes 
para a investigação e repressão de 
infrações terroristas. Contudo, a pedido da 
autoridade que procede ao exame, este 
período pode ser prorrogado pelo tempo 
necessário, no caso de o procedimento de 
recurso ter sido iniciado mas não 
concluído no final do prazo de seis meses. 
Esta duração deve ser suficiente para 
permitir às autoridades policiais conservar 
os elementos de prova necessários para as 
investigações, assegurando ao mesmo 
tempo o equilíbrio com os direitos 
fundamentais em causa.

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a um ano, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 
de recurso e permitir o acesso das 
autoridades policiais a dados pertinentes 
para a investigação e repressão de 
infrações terroristas. Contudo, a pedido da 
autoridade responsável pela tramitação do 
procedimento de recurso ou que procede à 
investigação e à repressão das infrações 
terroristas, este período pode ser 
prorrogado pelo tempo necessário, no caso 
de o procedimento ter sido iniciado mas 
não concluído no final do prazo de dois 
anos. Esta duração deve ter em conta a 
natureza especial dos conteúdos 
removidos, que já tenham sido 
considerados conteúdos terroristas na 
sequência de uma avaliação pela 
autoridade competente, e deve, por 
conseguinte, ser suficiente para permitir às 
autoridades policiais conservar os 
elementos de prova necessários para 
investigar e reprimir eficazmente, 
assegurando ao mesmo tempo o equilíbrio 
com os direitos fundamentais em causa.

Or. en


