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Alteração 360
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A)  «Serviços da sociedade da 
informação», os serviços mencionados no 
artigo 2.º, alínea a), da Diretiva 
2000/31/CE.

Or. en

Alteração 361
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridade competente», uma 
autoridade judicial independente 
designada ou criada pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridade competente», uma 
autoridade pública independente e 
imparcial nos termos do direito nacional.
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Or. en

Alteração 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) «Autoridade competente», uma 
autoridade judicial nacional designada 
num Estado-Membro.

Or. en

Alteração 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Deveres de diligência Princípios gerais

Or. en

Alteração 365
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que tenham sido objeto 
de um número significativo de decisões de 
remoção não contestadas devem tomar 
medidas adequadas, razoáveis e 
proporcionadas, em conformidade com o 
presente regulamento, para prevenir a 
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agir de forma diligente, proporcionada e 
não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

difusão de conteúdos terroristas e proteger 
os utilizadores contra este tipo de 
conteúdos. Ao fazê-lo, devem agir de 
forma diligente, proporcionada e não 
discriminatória e ter devidamente em 
conta, em todas as circunstâncias, os 
direitos fundamentais dos utilizadores, bem 
como a importância fundamental da 
liberdade de expressão e de informação 
numa sociedade aberta e democrática. 
Estes deveres de diligência não devem 
resultar numa obrigação geral de 
vigilância dos conteúdos que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual disponibilizam ao público.

Or. en

Alteração 366
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que sejam objeto de 
muitas decisões de remoção não 
contestadas devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para prevenir a utilização abusiva dos seus 
serviços para efeitos de difusão de 
conteúdos terroristas ilegais por 
fornecedores de conteúdos e proteger os 
utilizadores contra este tipo de conteúdos. 
Ao fazê-lo, devem agir de forma diligente, 
proporcionada e não discriminatória e ter 
devidamente em conta os direitos 
fundamentais dos utilizadores, bem como a 
importância fundamental da liberdade de 
expressão e da liberdade de receber e 
transmitir informações e ideias numa 
sociedade aberta e democrática.
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Or. en

Alteração 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

não discriminatória e ter devidamente em 
conta os direitos fundamentais dos 
utilizadores, bem como a importância 
fundamental da liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática. Estas ações não devem 
resultar numa obrigação geral de 
vigilância.

Or. en

Alteração 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que tenham sido objeto 
de um número substancial de decisões de 
remoção não contestadas nos termos do 
artigo 4.º devem tomar medidas 
adequadas, razoáveis e proporcionadas, em 
conformidade com o presente regulamento, 
para combater a difusão pública de 
conteúdos terroristas e proteger os 
utilizadores contra este tipo de conteúdos 
ilegais. Ao fazê-lo, devem respeitar os 
direitos e as liberdades fundamentais dos 
destinatários dos seus serviços, conforme 
consagrado na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE.

Or. en

Alteração 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem garantir que os 
deveres de diligência não constituem uma 
vigilância geral das informações que 
transmitem ou armazenam, nem um dever 
geral de procurar ativamente factos ou 
circunstâncias indicativos de atividades 
ilegais.

Or. en

Alteração 371
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem garantir que os 
deveres de diligência não constituem uma 
vigilância geral das informações que 
transmitem ou armazenam, nem um dever 
geral de procurar ativamente factos ou 
circunstâncias indicativos de atividades 
ilegais.

Or. en

Alteração 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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terroristas, e aplicá-las.

Or. en

Alteração 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 374
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições disposições que 
informem os seus utilizadores sobre as 
regras em matéria de conteúdos terroristas 
nos termos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 375
Josef Weidenholzer

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

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições a proibição da difusão 
de conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem incluir nos seus 
termos e condições a proibição da difusão 
de conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual tomem 
conhecimento de conteúdos terroristas 
nos seus serviços, devem informar as 
autoridades competentes sobre esses 
conteúdos e apagá-los sem demora.

Or. en
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Alteração 378
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual tomem 
conhecimento de conteúdos terroristas 
ilegais nos seus serviços, devem informar 
as autoridades competentes sobre esses 
conteúdos e apagá-los sem demora.

Or. en

Alteração 379
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos. Sempre que a autoridade 
competente não seja uma autoridade 
judicial ou a decisão de remoção não se 
baseie na decisão de uma autoridade 
judicial, a decisão de remoção dirigida ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual deve ser, ao mesmo tempo, 
submetida para revisão a uma autoridade 
judicial independente determinada em 
conformidade com o direito nacional. 
Esta autoridade judicial deve notificar a 
sua decisão à autoridade competente e ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual no prazo de vinte e quatro horas a 
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contar da receção da decisão de remoção.

Or. en

Alteração 380
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Exceto nos casos em que um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual já tenha recebido uma decisão de 
remoção anterior, a autoridade competente 
deve comunicar com o prestador de 
serviços de alojamento virtual antes de 
emitir uma decisão que exija que o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
remova conteúdos terroristas ou bloqueie o 
acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
de remoção que exija que o prestador de 
serviços de alojamento virtual remova 
conteúdos terroristas ou bloqueie o acesso 
aos mesmos. Este poder deve ser 
controlado pela autoridade judicial 
competente determinada em 
conformidade com o direito nacional.

Or. en
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Alteração 382
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 383
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente deve 
dispor de poderes para emitir uma decisão 
que exija que o prestador de serviços de 
alojamento virtual remova conteúdos 
terroristas ou bloqueie o acesso aos 
mesmos em todos os Estados-Membros da 
UE.

Or. en

Alteração 384
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

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

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

Or. en

Alteração 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A autoridade competente deve 
informar, a título prioritário, sobre a 
emissão da decisão de remoção as 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros aos quais o conteúdo 
da decisão de remoção possa dizer 
respeito e/ou interessar.

Or. en

Alteração 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que os materiais estejam 
publicados sob a responsabilidade 
editorial de um fornecedor de conteúdos, 
qualquer decisão de remoção só produz 
efeitos se se basear numa decisão judicial.

Or. en

Alteração 389
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
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aos mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção.

aos mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção. Em 
circunstâncias excecionais em que a 
autoridade competente estipule, na 
decisão de remoção, que o conteúdo 
específico em questão representa uma 
ameaça iminente, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
remover os conteúdos ou bloquear o 
acesso aos mesmos num prazo inferior a 
vinte e quatro horas a contar da receção 
da decisão de remoção. Este prazo deve 
ser especificamente definido pela 
autoridade competente na decisão de 
remoção e não pode ser inferior a uma 
hora a contar da receção da decisão de 
remoção, tendo em conta o fuso horário 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual destinatário. Se a autoridade 
judicial responsável pela realização da 
revisão nos termos do n.º 1 emitir uma 
decisão que não confirme a legalidade da 
decisão de remoção, a autoridade 
competente deve assegurar a reposição 
imediata dos conteúdos em questão, se já 
tiverem sido removidos ou o acesso aos 
mesmos bloqueado.

Or. en

Alteração 390
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos rapidamente e logo que 
possível após a receção da decisão de 
remoção, tendo em conta a dimensão e os 
recursos do prestador de serviços de 
alojamento virtual.
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Or. en

Alteração 391
Michał Boni

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Após a receção da decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos rapidamente após a receção 
da decisão de remoção.

Or. en

Alteração 392
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos de imediato e, em todo o caso, 
no prazo de uma hora a contar da receção 
da decisão de remoção.

Or. en

Alteração 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas sem demora.

Or. en

Justificação

Um prazo de uma hora é irrealista do ponto de vista operacional e, ao mesmo tempo, 
potencialmente perigoso para a proteção dos direitos fundamentais. A expressão «sem 
demora» baseia-se em instrumentos da UE semelhantes em vigor, como a Diretiva 
2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação.

Alteração 394
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ilegais sem demora.

Or. en

Alteração 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos sem demora após a receção da 
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contar da receção da decisão de remoção. decisão de remoção.

Or. en

Justification

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Alteração 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem bloquear o 
acesso aos conteúdos terroristas sem 
demora após a receção da decisão de 
remoção.

Or. en

Alteração 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A identificação, através de uma 
assinatura digital, da autoridade 
competente que emite a decisão de 
remoção e a autenticação desta decisão 
pela autoridade competente;
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Or. en

Alteração 398
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A identificação, através de uma 
assinatura digital, da autoridade 
competente que emite a decisão de 
remoção e a autenticação desta decisão 
pela autoridade competente;

Or. en

Alteração 399
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma exposição circunstanciada 
das razões pelas quais os conteúdos são 
considerados terroristas, fazendo pelo 
menos referência às categorias de 
conteúdos terroristas enumeradas no 
artigo 2.º, n.º 5 e indicando os elementos 
que fundamentam a ilegalidade e a 
intencionalidade, bem como o direito 
nacional aplicável;

Or. en

Alteração 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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



AM\1177909PT.docx 21/193 PE636.147v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma exposição circunstanciada 
das razões pelas quais os conteúdos são 
considerados terroristas;

Or. en

Alteração 401
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 405
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

c) Um Localizador Uniforme de 
Recursos (URL) e, se necessário, 

c) O Localizador Uniforme de 
Recursos (URL) exato e informações 
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informações adicionais que permitam 
identificar os conteúdos em causa;

adicionais que permitam identificar os 
conteúdos em causa;

Or. en

Alteração 406
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Uma assinatura eletrónica 
qualificada da autoridade de emissão, nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º 910/20141-A;
_________________
1-A 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 407
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos, nomeadamente 
as possibilidades de recurso junto da 
autoridade competente ou de um tribunal, 
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bem como as respetivas modalidades e os 
prazos aplicáveis;

Or. en

Alteração 408
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Informações sobre as vias de 
recurso de que dispõem o prestador de 
serviços de alojamento virtual e o 
fornecedor de conteúdos, nomeadamente o 
recurso junto da autoridade competente 
ou de um tribunal;

Or. en

Alteração 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 410
Eva Joly

Proposta de regulamento



AM\1177909PT.docx 25/193 PE636.147v02-00

PT

Artigo 4 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 411
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Se necessário e proporcionado, a 
decisão de não divulgar informações sobre 
a remoção de conteúdos terroristas ilegais 
referida no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 413
Michał Boni

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Os prazos para a interposição de 
recurso da decisão pelo prestador de 
serviços de alojamento virtual e pelo 
fornecedor de conteúdos;

Or. en

Alteração 414
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Os prazos para a interposição de 
recurso pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual e pelo fornecedor de 
conteúdos.

Or. en

Alteração 415
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos, a autoridade competente deve 
apresentar uma exposição 
circunstanciada dos motivos da decisão de 

Suprimido
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remoção, sem prejuízo da obrigação que 
incumbe ao prestador de serviços de 
alojamento virtual de lhe dar 
cumprimento no prazo fixado no n.º 2.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 3.º, alínea b).

Alteração 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 417
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos, a autoridade competente deve 
apresentar uma exposição circunstanciada 
dos motivos da decisão de remoção, sem 
prejuízo da obrigação que incumbe ao 

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

remoção, bem como quaisquer 
informações de que disponha sobre as 
vias de reparação legais disponíveis para 
recorrer das decisões de remoção perante 
um tribunal, sem prejuízo da obrigação 
que incumbe ao prestador de serviços de 
alojamento virtual de lhe dar cumprimento 
no prazo fixado no n.º 2.

Or. en

Alteração 418
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou do fornecedor de 
conteúdos, a autoridade competente deve 
apresentar uma cópia da decisão de 
remoção que inclua uma exposição 
circunstanciada dos motivos da decisão de 
remoção, bem como quaisquer 
informações de que disponha sobre as 
vias de reparação legais disponíveis para 
recorrer das decisões de remoção perante 
um tribunal, sem prejuízo da obrigação 
que incumbe ao prestador de serviços de 
alojamento virtual de lhe dar cumprimento 
no prazo fixado no n.º 2.

Or. en

Alteração 419
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

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

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

Or. en

Alteração 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A autoridade competente deve 
apresentar uma exposição circunstanciada 
dos motivos da decisão de remoção, 
incluindo a justificação da necessidade de 
retirada imediata, sem prejuízo da 
obrigação que incumbe ao prestador de 
serviços de alojamento virtual de lhe dar 
cumprimento no prazo fixado no n.º 2.

Or. en

Alteração 421
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a autoridade 
competente não seja uma autoridade 
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judicial ou a decisão de remoção não se 
baseie na decisão de uma autoridade 
judicial, a decisão de remoção dirigida ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual deve ser, ao mesmo tempo, 
submetida a uma autoridade judicial 
independente determinada em 
conformidade com o direito nacional. 
Esta autoridade judicial deve notificar a 
sua decisão à autoridade competente e ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual no prazo de vinte e quatro horas a 
contar da receção da decisão de remoção.

Or. en

Alteração 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A pedido do prestador de serviços 
de alojamento virtual, a autoridade 
competente deve fornecer informações 
pormenorizadas sobre as vias legais 
possíveis para contestar a decisão de 
remoção, em conformidade com os 
trâmites judiciais nacionais. Este pedido 
não prejudica a obrigação do prestador de 
serviços de alojamento virtual de cumprir 
a decisão de remoção nos termos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 423
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5



AM\1177909PT.docx 31/193 PE636.147v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

5. As autoridades competentes devem 
dirigir as decisões de remoção ao 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual ou ao 
representante legal por ele designado nos 
termos do artigo 16.º e transmiti-las ao 
ponto de contacto referido no artigo 14.º, 
n.º 1. As referidas decisões devem ser 
enviadas por qualquer meio eletrónico que 
produza um registo escrito em condições 
que permitam estabelecer a autenticidade 
do remetente, incluindo a exatidão da data 
e da hora de envio e receção da decisão, 
nos termos do n.º 3, alínea e-A).

Or. en

Alteração 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 425
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 427
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III. O n.º 2 é aplicável 
assim que as razões invocadas deixarem de 
existir, exceto nos casos em que o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual não possa cumprir a decisão de 
remoção porque esta teria efeitos 
desproporcionados nos direitos dos seus 
utilizadores, como a proteção da 
privacidade, a proteção dos dados, o sigilo 
da correspondência e a liberdade de 
expressão e de informação numa 
sociedade aberta e democrática.

Or. en
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Alteração 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 430
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção por 
motivo de força maior ou impossibilidade 
de facto que não lhe seja imputável, deve 
informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
explicando os motivos desse 
incumprimento, utilizando o modelo que 
figura no anexo III.
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Or. en

Alteração 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não existe razão para ter aqui regras específicas sobre uma prorrogação do prazo, pode 
simplesmente haver uma nova decisão.

Alteração 433
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 434
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não puder dar 
cumprimento à decisão de remoção pelo 

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

facto de esta conter erros manifestos, não 
estabelecer suficientemente a ilegalidade 
dos conteúdos, ou não conter informações 
suficientes para permitir a sua execução, 
deve informar desse facto, sem demora 
injustificada, a autoridade competente, 
solicitando os esclarecimentos necessários, 
recorrendo ao modelo que figura no 
anexo III. Nesses casos, a autoridade 
competente deve dar uma resposta 
imediata.

Or. en

Alteração 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 438
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 440
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

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

9. A autoridade competente que 
emitiu a decisão de remoção deve informar 
a autoridade competente que supervisiona a 
aplicação das medidas suplementares nos 
termos do artigo 6.º, referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), quando as 
decisões de remoção que se tornaram 
definitivas para um prestador de serviços 
de alojamento virtual específico 
alcançarem um número significativo. 
Uma decisão de remoção torna-se 
definitiva se não tiver sido objeto de 
recurso e se não tiver sido apresentado um 
pedido de reparação judicial, no prazo 
previsto no direito nacional aplicável ou se 
tiver sido confirmada na sequência de um 
recurso.

Or. en

Alteração 441
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Procedimento de consulta no âmbito das 

decisões de remoção
1. Ao mesmo tempo que a decisão de 
remoção é transmitida ao prestador de 
serviços de alojamento virtual nos termos 
do artigo 4.º, n.º 5, a autoridade de 
emissão apresenta uma cópia dessa 
decisão à autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea a) do Estado-
Membro em que se situa o 
estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual.
2. Se a autoridade competente do Estado-
Membro em que se situa o 
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estabelecimento principal do prestador de 
serviços de alojamento virtual tiver 
motivos razoáveis para considerar que a 
decisão de remoção pode afetar interesses 
fundamentais desse Estado-Membro, 
informa do facto a autoridade de emissão 
competente e solicita a retirada da decisão 
de remoção, informando desse facto o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual.
3. Se considerar necessário avançar com 
a decisão de remoção, a autoridade de 
emissão deve ter estas circunstâncias em 
conta e adaptar a decisão de remoção de 
modo a ter em consideração os interesses 
fundamentais do Estado-Membro 
destinatário.

Or. en

Alteração 442
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Procedimento de consulta no âmbito das 

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

Or. en

Alteração 443
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Procedimento de consulta no âmbito das 

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

Or. en

Justificação

Se as ações da autoridade de emissão tiverem como destinatário um serviço de alojamento 
noutro Estado-Membro, a autoridade nacional correspondente deve pelo menos ser 
informada sobre o processo no seu território. A possibilidade de ações «estrangeiras» sem 
conhecimento do Estado soberano afetado criaria problemas constitucionais graves em 
muitos Estados-Membros. Esta situação é agravada pelo facto de existirem profundas 
diferenças no interior da União Europeia no que diz respeito às tradições jurídicas e à 
interpretação de determinados termos, como «terrorismo».

Alteração 444
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Sinalizações de conteúdos

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

Or. en

Alteração 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justification

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Alteração 446
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Sinalizações de conteúdos

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

Or. en
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Justificação

As sinalizações dizem respeito a medidas voluntárias adotadas pelos prestadores com base 
nos respetivos termos de prestação de serviços, pelo que não devem ser regidas por lei. Para 
que as autoridades policiais sejam autorizadas a efetuar sinalizações, tal deverá estar 
indicado nos atos que as constituem, nomeadamente o Regulamento Europol.

Alteração 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Sinalizações de conteúdos

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

Or. en

Alteração 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Sinalizações de conteúdos

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

Or. en

Justification

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph  might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Alteração 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente ou o 
organismo competente da União pode 
enviar uma sinalização de conteúdos a 
um prestador de serviços de alojamento 
virtual.

Suprimido

Or. en

Alteração 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem adotar medidas 

Suprimido
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operacionais e técnicas que facilitem a 
rápida avaliação dos conteúdos que 
tenham sido sinalizados pelas autoridades 
competentes e, se for caso disso, pelos 
organismos competentes da União, para 
efeitos de análise voluntária.

Or. en

Alteração 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A sinalização de conteúdos deve 
ser dirigida ao estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado nos termos do artigo 16.º e 
transmitida ao ponto de contacto referido 
no artigo 14.º, n.º 1. Estas sinalizações de 
conteúdos devem ser enviadas por via 
eletrónica.

Suprimido

Or. en

Alteração 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



AM\1177909PT.docx 53/193 PE636.147v02-00

PT

sinalizados.

Or. en

Alteração 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 457
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
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Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justification

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Alteração 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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 460
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

6 Medidas pró-ativas 6 Medidas suplementares
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Alteração 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, 
tendo em conta o risco e o nível de 
exposição aos conteúdos terroristas, os 

Suprimido
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direitos fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa 
sociedade aberta e democrática.

Or. en

Alteração 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 463
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem, se for caso 
disso, tomar medidas pró-ativas para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes e proporcionadas, tendo 

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual podem, caso tenham 
sido objeto de um número significativo de 
decisões de remoção não contestadas, 
tomar medidas suplementares para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
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em conta o risco e o nível de exposição aos 
conteúdos terroristas, os direitos 
fundamentais dos utilizadores e a 
importância essencial da liberdade de 
expressão e de informação numa sociedade 
aberta e democrática.

de conteúdos terroristas. As medidas 
devem ser eficazes, específicas  e 
proporcionadas tendo em conta o risco e o 
nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância essencial da 
liberdade de expressão e de informação, 
bem como dos direitos à privacidade e à 
proteção dos dados pessoais, numa 
sociedade aberta e democrática. As 
medidas não devem resultar numa 
vigilância geral dos conteúdos que os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual disponibilizam ao público, nem na 
remoção automatizada de conteúdos sem 
intervenção humana.

Or. en

Alteração 464
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que tomem medidas pró-
ativas para limitar a difusão de conteúdos 
terroristas, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem garantir que 
essas medidas são específicas, eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta o risco e o 
nível de exposição aos conteúdos 
terroristas, os direitos fundamentais dos 
utilizadores e a importância essencial do 
direito à liberdade de expressão e de 
informação numa sociedade aberta e 
democrática.

Or. en

Justificação

As medidas pró-ativas são perigosas para a liberdade de expressão e de informação, 
sobretudo se forem utilizados instrumentos automatizados. Por este motivo, não seria 
proporcionado criar a obrigação de instituir medidas pró-ativas. No entanto, a realidade é 
que os prestadores de serviços de alojamento virtual adotam medidas pró-ativas para limitar 
determinadas categorias de conteúdos que não pretendem que sejam difundidos. Nesses 
casos, o presente regulamento deve criar novas obrigações para aumentar a transparência 
das medidas adotadas e prever salvaguardas contra possíveis violações da liberdade de 
expressão e de informação.

Alteração 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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1-A. Antes de introduzirem essas 
medidas, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem levar a cabo e 
divulgar ao público uma avaliação dos 
riscos que aborde o nível de exposição a 
conteúdos terroristas, nomeadamente com 
base no número de decisões de remoção e 
de sinalizações recebidas. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem 
elaborar um plano de ação de reparação 
para combater os conteúdos terroristas 
que seja proporcional ao nível de risco 
identificado.

Or. en

Alteração 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar 
ao prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no 
prazo de três meses a contar da receção 
do pedido e, posteriormente, pelo menos 
uma vez por ano, sobre as medidas pró-
ativas específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Suprimido

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;
b) Detetar, identificar e remover 
rapidamente os conteúdos terroristas ou 
bloquear o acesso aos mesmos.
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Os pedidos para esse efeito devem ser 
enviados para o estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado.
Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se 
as medidas pró-ativas são eficazes e 
proporcionadas, nomeadamente 
informações que permitam avaliar o 
funcionamento de quaisquer instrumentos 
automatizados utilizados, bem como a 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

Or. en

Alteração 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar 
ao prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no 
prazo de três meses a contar da receção 
do pedido e, posteriormente, pelo menos 
uma vez por ano, sobre as medidas pró-
ativas específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Suprimido

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;
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b) Detetar, identificar e remover 
rapidamente os conteúdos terroristas ou 
bloquear o acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar 
ao prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no 
prazo de três meses a contar da receção 
do pedido e, posteriormente, pelo menos 
uma vez por ano, sobre as medidas pró-
ativas específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Suprimido

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos que tenham sido removidos 
anteriormente ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;
b) Detetar, identificar e remover 
rapidamente os conteúdos terroristas ou 
bloquear o acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no 
prazo de seis meses a contar da receção 
do pedido e, posteriormente, pelo menos 
uma vez por ano, sobre as medidas pró-
ativas específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

O prestador de serviços de alojamento 
virtual deve apresentar um relatório à 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea c), pelo menos uma vez 
por ano, sobre as medidas pró-ativas 
específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Or. en

Alteração 473
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que apresente um relatório, no prazo de 
três meses a contar da receção do pedido e, 
posteriormente, pelo menos uma vez por 
ano, sobre as medidas pró-ativas 
específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, e 
após ter determinado que um prestador de 
serviços de alojamento virtual recebeu um 
número não incidental de decisões de 
remoção definitivas, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), deve solicitar ao prestador de 
serviços de alojamento virtual que 
apresente um relatório, no prazo de três 
meses a contar da receção do pedido, sobre 
as medidas pró-ativas específicas que tiver 
tomado, nomeadamente utilizando 
instrumentos automatizados, com vista a:

Or. en

Alteração 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström



AM\1177909PT.docx 65/193 PE636.147v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar 
ao prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no prazo 
de três meses a contar da receção do 
pedido e, posteriormente, pelo menos uma 
vez por ano, sobre as medidas pró-ativas 
específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

A autoridade competente deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que apresente um relatório, no prazo de 
seis meses a contar da receção do pedido e, 
posteriormente, pelo menos uma vez por 
ano, sempre que tenham sido tomadas 
medidas pró-ativas específicas, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Or. en

Alteração 475
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que apresente um relatório, no prazo de 
três meses a contar da receção do pedido e, 
posteriormente, pelo menos uma vez por 
ano, sobre as medidas pró-ativas 
específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), pode solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que apresente um relatório, no prazo de 
três meses a contar da receção do pedido e, 
posteriormente, se necessário, uma vez por 
ano, sobre as medidas suplementares 
específicas que tiver tomado.

Or. en
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Alteração 476
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que apresente um relatório, no prazo de 
três meses a contar da receção do pedido 
e, posteriormente, pelo menos uma vez 
por ano, sobre as medidas pró-ativas 
específicas que tiver tomado, 
nomeadamente utilizando instrumentos 
automatizados, com vista a:

Quando tiver sido informada em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 9, a 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea c), deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que adote medidas pró-ativas, que podem 
incluir instrumentos automatizados, para 
proteger os seus serviços contra a difusão 
de conteúdos terroristas, em 
conformidade com as condições previstas 
no n.º 1 do presente artigo, com vista a:

Or. en

Alteração 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 478
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 480
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 483
Jeroen Lenaers

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

Texto da Comissão Alteração

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

reaparecimento de conteúdos que tenham 
sido removidos anteriormente ou cujo 
acesso tenha sido bloqueado por serem 
considerados conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Impedir o recarregamento de 
conteúdos cujo acesso tenha sido 
bloqueado por serem considerados 
conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 487
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Detetar ou identificar conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) Detetar, identificar e bloquear 
rapidamente o acesso a conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos para esse efeito devem ser 
enviados para o estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado.

Suprimido

Or. en

Alteração 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos para esse efeito devem ser 
enviados para o estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado.

Suprimido

Or. en

Alteração 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos para esse efeito devem ser 
enviados para o estabelecimento principal 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual ou ao representante legal por ele 
designado.

Suprimido

Or. en

Alteração 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se 
as medidas pró-ativas são eficazes e 
proporcionadas, nomeadamente 
informações que permitam avaliar o 
funcionamento de quaisquer instrumentos 
automatizados utilizados, bem como a 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

Suprimido

Or. en

Alteração 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
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Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se 
as medidas pró-ativas são eficazes e 
proporcionadas, nomeadamente 
informações que permitam avaliar o 
funcionamento de quaisquer instrumentos 
automatizados utilizados, bem como a 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

Suprimido

Or. en

Alteração 495
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se as 
medidas pró-ativas são eficazes e 
proporcionadas, nomeadamente 
informações que permitam avaliar o 
funcionamento de quaisquer instrumentos 
automatizados utilizados, bem como a 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se as 
medidas suplementares são 
proporcionadas e se contribuem 
efetivamente para combater os conteúdos 
terroristas em linha, nomeadamente uma 
avaliação da natureza e do funcionamento 
das medidas adotadas, bem como 
informações sobre o número de conteúdos 
repostos e a supervisão humana , os 
mecanismos de revisão disponíveis para 
os indivíduos e eventuais mecanismos de 
verificação utilizados para avaliar a 
ilegalidade dos conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado.

Or. en

Alteração 496
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Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios devem incluir todas as 
informações pertinentes que permitam à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), determinar se as 
medidas pró-ativas são eficazes e 
proporcionadas, nomeadamente 
informações que permitam avaliar o 
funcionamento de quaisquer instrumentos 
automatizados utilizados, bem como a 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

A autoridade competente deve solicitar ao 
prestador de serviços de alojamento 
virtual que apresente um relatório, no 
prazo de três meses a contar da receção 
do pedido e, posteriormente, pelo menos 
uma vez por ano, sobre as medidas pró-
ativas específicas adotadas. Os relatórios 
devem incluir todas as informações 
pertinentes que permitam à autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 
alínea c), determinar se as medidas pró-
ativas são eficazes e proporcionadas e se 
permitem avaliar o funcionamento de 
quaisquer instrumentos automatizados 
utilizados, bem como a respetiva 
supervisão humana e os mecanismos de 
verificação utilizados.

Or. en

Alteração 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes devem 
colaborar com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual e disponibilizar os 
meios necessários para garantir que as 
medidas pró-ativas voluntárias em vigor 
são eficazes e proporcionadas e que não 
constituem um encargo para os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual.

Or. en
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Alteração 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com vista a 
avaliar a eficácia e a proporcionalidade 
das medidas específicas que adotou.

Or. en

Alteração 501
Eva Joly

Proposta de regulamento



AM\1177909PT.docx 77/193 PE636.147v02-00

PT

Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se a autoridade competente referida 
no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), considerar 
que as medidas suplementares tomadas e 
comunicadas nos termos do n.º 2 não estão 
a reduzir o risco e o nível de exposição ou 
não respeitam os princípios da 
necessidade e da proporcionalidade, pode 
solicitar ao prestador de serviços de 
alojamento virtual que reavalie as medidas 
necessárias. Para o efeito, o prestador de 
serviços de alojamento virtual deve 
cooperar com a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), com 
vista a identificar as medidas específicas 
que deve ponderar adotar, incluindo 
sugestões para os objetivos essenciais e os 
critérios de referência, nomeadamente 
tendo em conta a capacidade económica 
do prestador de serviços de alojamento 
virtual e o efeito dessas medidas sobre os 
direitos fundamentais dos utilizadores e a 
importância fundamental da liberdade de 
expressão e de informação, bem como dos 
direitos à privacidade e à proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

prestador de serviços de alojamento virtual 
que tome medidas pró-ativas específicas 
adicionais. Para o efeito, a autoridade 
competente deve colaborar com o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
com vista a identificar as medidas 
específicas que este adotou, tendo 
devidamente em conta a natureza e a 
capacidade técnica, económica e 
operacional do prestador de serviços de 
alojamento virtual, e a estabelecer os 
objetivos essenciais e os critérios de 
referência, bem como os prazos para a sua 
execução.

Or. en

Alteração 503
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 504
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 505
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



PE636.147v02-00 80/193 AM\1177909PT.docx

PT

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

Or. en

Alteração 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



AM\1177909PT.docx 81/193 PE636.147v02-00

PT

alojamento virtual deve apresentar 
relatórios regulares sobre a execução 
dessas medidas, conforme especificado 
pela autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 508
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não seja possível chegar a 
acordo no prazo de três meses a contar do 
pedido nos termos do n.º 3, a autoridade 
competente referida no artigo 17.º, n.º 1, 

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

Or. en

Alteração 510
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade competente não deve 
impor uma obrigação geral de vigilância 
na aceção da Diretiva 2000/31/CE 
(Diretiva Comércio Eletrónico).

Or. en

Alteração 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão 
fundamentada num prazo razoável a 
contar da receção do pedido do prestador 
de serviços de alojamento virtual.

Suprimido

Or. en

Alteração 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão 
fundamentada num prazo razoável a 
contar da receção do pedido do prestador 
de serviços de alojamento virtual.

Suprimido

Or. en

Alteração 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão 
fundamentada num prazo razoável a 
contar da receção do pedido do prestador 
de serviços de alojamento virtual.

Suprimido

Or. en

Alteração 516
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão 
fundamentada num prazo razoável a 
contar da receção do pedido do prestador 
de serviços de alojamento virtual.

Suprimido

Or. en

Alteração 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão fundamentada 
num prazo razoável a contar da receção do 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual.

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão fundamentada 
num prazo razoável a contar da receção do 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual deverão ter 
o direito de contestar uma decisão de 
imposição de medidas pró-ativas junto do 
tribunal do Estado-Membro cuja 
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autoridade competente tenha adotado a 
decisão.

Or. en

Alteração 518
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão fundamentada 
num prazo razoável a contar da receção do 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual.

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão fundamentada 
num prazo razoável a contar da receção do 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual. As decisões adotadas 
nos termos do artigo 6.º, n.º 4, devem, a 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual, ser sujeitas a revisão 
por um tribunal nacional competente.

Or. en

Alteração 519
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
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artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. A autoridade competente 
deve apresentar uma decisão fundamentada 
num prazo razoável a contar da receção do 
pedido do prestador de serviços de 
alojamento virtual.

artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido ou 
decisão nos termos dos n.os 2, 3 e 4, 
respetivamente. As decisões adotadas nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, devem ser 
sujeitas a revisão por um tribunal. A 
autoridade competente deve apresentar 
uma decisão fundamentada num prazo 
razoável a contar da receção do pedido do 
prestador de serviços de alojamento virtual.

Or. en

Alteração 520
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no artigo 
17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso disso, a 
revogação de um pedido ou decisão nos 
termos dos n.os 2, 3 e 4, respetivamente. A 
autoridade competente deve apresentar 
uma decisão fundamentada num prazo 
razoável a contar da receção do pedido do 
prestador de serviços de alojamento virtual.

5. O prestador de serviços de 
alojamento virtual pode, a qualquer 
momento, solicitar uma reavaliação à 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea c), e, se for caso 
disso, a revogação de um pedido nos 
termos dos n.os 2 e 3. A autoridade 
competente deve apresentar uma decisão 
fundamentada num prazo razoável a contar 
da receção do pedido do prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en

Alteração 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 1. Os prestadores de serviços de 
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alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas adotadas nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 6.º, bem como 
os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo terrorista em causa e que sejam 
necessários para:

alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção ou de medidas pró-ativas:

Or. en

Alteração 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas adotadas nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 6.º, bem como 
os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo terrorista em causa e que sejam 
necessários para:

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas, após revisão judicial 
ou por outra autoridade administrativa 
independente em conformidade com a 
legislação nacional, que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas voluntárias 
adotadas nos termos dos artigos 4.º, 5.º e 
6.º, bem como os dados conexos que 
tiverem sido removidos na sequência da 
remoção do conteúdo terrorista em causa e 
que sejam necessários para:

Or. en

Alteração 523
Eva Joly

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas adotadas nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 6.º, bem como 
os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo terrorista em causa e que sejam 
necessários para:

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção ou de medidas suplementares 
adotadas nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
bem como os dados de utilizadores 
conexos que tiverem sido removidos na 
sequência da remoção do conteúdo 
terrorista em causa e que sejam necessários 
para:

Or. en

Alteração 524
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas adotadas nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 6.º, bem como 
os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo terrorista em causa e que sejam 
necessários para:

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas ilegais que tiverem 
sido removidos na sequência de uma 
decisão de remoção nos termos do 
artigo 4.º, bem como os dados conexos que 
tiverem sido removidos na sequência da 
remoção do conteúdo terrorista ilegal em 
causa e que sejam necessários 
exclusivamente para:

Or. en

Alteração 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de uma decisão de 
remoção, de uma sinalização de conteúdos 
ou de medidas pró-ativas adotadas nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 6.º, bem como 
os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo terrorista em causa e que sejam 
necessários para:

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conservar os 
conteúdos terroristas que tiverem sido 
removidos na sequência de uma decisão de 
remoção nos termos do artigo 4.º, bem 
como os dados conexos que tiverem sido 
removidos na sequência da remoção do 
conteúdo em causa e que sejam necessários 
para:

Or. en

Alteração 526
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

a) Processos de recurso administrativo 
ou judicial,

a) Processos de reparação e recurso 
administrativo ou judicial,

Or. en

Alteração 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

a) Processos de recurso administrativo a) Processos de reparação e recurso 
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ou judicial, administrativo ou judicial,

Or. en

Alteração 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Mecanismos de reclamação nos 
termos do artigo 10.º,

Or. en

Alteração 529
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Tendo em conta que o artigo 13.º, n.º 4, prevê a obrigação de os prestadores de serviços de 
alojamento virtual informarem as autoridades competentes, não é necessário prever uma 
retenção dos dados neste contexto. Além disso, na ausência de garantias adequadas, esta 
disposição violaria os requisitos da decisão do TJUE no processo Digital Rights Ireland, que 
anulou a Diretiva 2006/24/CE.

Alteração 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justification

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Alteração 532
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Exceto em casos de urgência 
devidamente confirmada, o acesso a 
conteúdos terroristas e a dados conexos 
para qualquer uma das finalidades 
previstas na alínea b) deve ser autorizado 
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apenas após uma revisão prévia por um 
tribunal ou outra autoridade 
administrativa independente em 
conformidade com a legislação nacional e 
europeia.

Or. en

Alteração 533
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Sanar reclamações na sequência 
do mecanismo descrito no artigo 10.º.

Or. en

Alteração 534
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação prevista no n.º 1 
também é aplicável quando os prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
removem conteúdos na sequência de 
sinalizações efetuadas pela Europol, na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea m), do 
Regulamento (UE) 2016/794.

Or. en

Alteração 535
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os conteúdos terroristas e os dados 
de utilizadores conexos referidos no n.º 1 
devem ser conservados durante seis meses, 
devendo ser apagados após esse período. 
Os conteúdos terroristas devem ser 
conservados por um período mais longo, 
pelo tempo que for necessário, para os 
processos em curso de:
a) Recurso administrativo ou judicial 
referidos no n.º 1, alínea a), a pedido da 
autoridade competente ou do tribunal;
b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão de infrações terroristas 
referidas no n.º 1, alínea b), a pedido do 
procurador ou juiz que estiver à frente do 
processo penal em causa;
c) Reclamações mencionadas no n.º 1, 
alínea c), a pedido do organismo de 
reclamação do prestador de serviços de 
alojamento virtual ou que atue em nome 
deste.

Or. en

Alteração 536
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 537
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 540
Jeroen Lenaers

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 541
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar que os conteúdos 
terroristas e os dados conexos conservados 
em conformidade com os n.os 1 e 2 são 
objeto de garantias técnicas e 
organizacionais adequadas.

Os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar que os conteúdos 
terroristas ilegais e os dados conexos 
conservados em conformidade com os n.os 
1 e 2 são objeto de garantias técnicas e 
organizacionais adequadas.

Or. en

Alteração 542
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas garantias técnicas e organizacionais 
devem assegurar que os conteúdos 
terroristas e os dados conexos conservados 
só são acessíveis e tratados para os fins 
referidos no n.º 1, bem como assegurar um 
elevado nível de segurança dos dados 
pessoais em causa. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
reexaminar e atualizar essas garantias, 
sempre que necessário.

Essas garantias técnicas e organizacionais 
devem assegurar que os conteúdos 
terroristas ilegais e os dados conexos 
conservados só são acessíveis e tratados 
para os fins referidos no n.º 1, bem como 
assegurar um elevado nível de segurança 
dos dados pessoais em causa. Os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem reexaminar e atualizar essas 
garantias, sempre que necessário.

Or. en

Alteração 543
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
prever na legislação nacional que, exceto 
em casos de urgência devidamente 
comprovada, o acesso a conteúdos 
terroristas e dados de utilizadores conexos 
conservados para qualquer uma das 
finalidades previstas no n.º 1, alínea b), 
deve ser autorizado apenas após uma 
revisão prévia por um tribunal ou um juiz 
de instrução.

Or. en

Justificação

Recomendada pela Agência dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 544
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações em matéria de transparência Obrigações dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual em matéria de 
transparência

Or. en

Alteração 545
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

alojamento virtual devem definir 
claramente, nos seus termos e condições, a 
sua política de prevenção da utilização 
abusiva dos seus serviços para efeitos de 
difusão de conteúdos terroristas por 
fornecedores de conteúdos e de proteção 
dos utilizadores contra os conteúdos 
terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 546
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem explicar de 
forma clara, nos seus termos e condições, 
a sua política e medidas específicas no que 
diz respeito aos conteúdos terroristas, 
incluindo, se for caso disso, uma 
explicação pertinente do funcionamento 
das medidas suplementares, bem como 
uma descrição do mecanismo de 
reclamação e arbitragem disponível para 
os fornecedores de conteúdos em 
conformidade com o artigo 10.º.

Or. en

Alteração 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 

1. Sempre que adotem uma política 
destinada a limitar a difusão de conteúdos 
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termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas, 
nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados.

terroristas, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 
termos e condições, uma explicação 
pertinente do funcionamento das medidas 
pró-ativas, nomeadamente a utilização de 
instrumentos automatizados, bem como 
informações claras sobre como aceder a 
mecanismos de reclamação e como 
apresentar um pedido de reparação 
judicial.

Or. en

Alteração 548
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem definir, nos seus 

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

termos e condições, a sua política de 
prevenção da difusão de conteúdos 
terroristas, incluindo, se for caso disso, 
uma explicação pertinente do 
funcionamento das medidas pró-ativas 
voluntárias em vigor, nomeadamente a 
utilização de instrumentos automatizados.

Or. en

Alteração 550
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual expostos a conteúdos 
terroristas que tenham sido objeto de 
decisões de remoção num determinado 
ano devem publicar relatórios de 
transparência anuais sobre as medidas 
adotadas para combater a difusão de 
conteúdos terroristas no ano em questão.

Or. en

Alteração 551
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem disponibilizar ao 
público relatórios de transparência anuais 
sobre as medidas adotadas para combater a 
utilização abusiva dos seus serviços para 
efeitos de difusão de conteúdos terroristas 
ilegais por fornecedores de conteúdos.
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Or. en

Alteração 552
Andrejs Mamikins

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas, incluindo o 
número de remoções efetuadas a pedido 
das autoridades competentes.

Or. en

Alteração 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que sejam ou tenham 
sido objeto de uma sinalização ou de uma 
decisão de remoção devem publicar um 
relatório de transparência anual sobre as 
medidas adotadas para combater a difusão 
de conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
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Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 555
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Se aplicável, as medidas pró-ativas 
adotadas pelo prestador de serviços de 
alojamento virtual, incluindo medidas 
automatizadas;
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Or. en

Alteração 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 558
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 559
Josef Weidenholzer

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



AM\1177909PT.docx 107/193 PE636.147v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

b) O número de remoções de 
conteúdos que, em cooperação com as 
autoridades administrativas, permitiram a 
deteção, investigação e repressão de 
infrações terroristas;

Or. en

Alteração 560
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) O número de conteúdos terroristas 
ilegais removidos na sequência de decisões 
de remoção;

Or. en

Alteração 561
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O número de decisões de remoção 
recebidas e de ações de seguimento 
adotadas nos termos do artigo 4.º, n.os 6, 7 
e 8, respetivamente;

Or. en

Alteração 564
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O número de conteúdos 
alegadamente terroristas que tiveram de 
ser novamente disponibilizados após uma 
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reclamação ou um recurso;

Or. en

Alteração 565
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O número de conteúdos 
alegadamente terroristas que não foram 
removidos nos termos do artigo 4.º, n.os 7 
e 8, bem como os motivos para a não 
remoção dos mesmos;

Or. en

Alteração 566
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Uma panorâmica dos 
procedimentos de reclamação e dos seus 
resultados, incluindo o número de casos 
em que se tenha concluído que os 
conteúdos foram indevidamente 
identificados como conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

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

d) Uma panorâmica dos 
procedimentos de reclamação e dos seus 
resultados, incluindo o número de casos 
em que se tenha concluído que os 
conteúdos foram indevidamente 
identificados como conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) O número de procedimentos de 
reclamação e os seus resultados.

Or. en

Alteração 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O número e o resultado das ações 
de reparação judicial.

Or. en

Alteração 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que utilizem 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, devem 
conceder acesso a esta base de dados a 
terceiros independentes a fim de evitar 
decisões inadvertidas e erróneas que 
resultem na remoção de conteúdos que 
não sejam conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 571
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Obrigações de transparência das 

autoridades competentes
1. As autoridades competentes devem 
publicar relatórios de transparência 
anuais sobre as decisões de remoção e de 
seguimento adotadas no que diz respeito a 
conteúdos terroristas.
2. Os relatórios de transparência devem 
incluir, no mínimo, informações sobre:
a) As medidas adotadas pela autoridade 
competente relativamente à deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas;
b) As medidas adotadas pela autoridade 



PE636.147v02-00 112/193 AM\1177909PT.docx

PT

competente e por outras autoridades para 
levar os fornecedores de conteúdos ou 
outras pessoas à justiça, se aplicável, após 
a remoção dos conteúdos terroristas ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos;
c) O número de conteúdos terroristas 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de decisões de 
remoção, de sinalizações de conteúdos 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alínea m), 
do Regulamento (UE) 2016/794, e de 
medidas suplementares, respetivamente;
d) O número de remoções que permitiram 
a deteção, investigação e repressão bem-
sucedidas de infrações terroristas;
e) O número de conteúdos alegadamente 
terroristas que tiveram de ser novamente 
disponibilizados após um recurso;
f) O número de conteúdos alegadamente 
terroristas que não foram removidos nos 
termos do artigo 4.º, n.os 7 e 8, bem como 
os motivos para a não remoção dos 
mesmos;
g) Uma panorâmica dos procedimentos de 
recurso e dos seus resultados.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a posição do Parlamento sobre os relatórios de transparência no 
Regulamento Privacidade e Comunicações Eletrónicas.

Alteração 572
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Garantias relativas à utilização e aplicação 
de medidas pró-ativas

Garantias relativas à remoção de 
conteúdos
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Or. en

Alteração 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Garantias relativas à utilização e aplicação 
de medidas pró-ativas

Garantias relativas ao exercício do dever 
de diligência

Or. en

Alteração 574
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Garantias relativas à utilização e aplicação 
de medidas pró-ativas

Garantias relativas ao exercício do dever 
de diligência

Or. en

Alteração 575
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 
instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas para assegurar que as decisões 

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

assegurar que as decisões tomadas 
relativamente a esses conteúdos, em 
especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas ou de 
bloqueio do acesso aos mesmos, são exatas 
e bem fundamentadas e não levam à 
remoção ou ao bloqueio do acesso a 
conteúdos legais.

Or. en

Alteração 576
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual exercem o 
seu dever de diligência em conformidade 
com o presente regulamento em relação 
aos conteúdos que armazenam, devem 
prever garantias eficazes e adequadas para 
assegurar que as decisões tomadas 
relativamente a esses conteúdos, em 
especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados conteúdos 
terroristas ilegais, são exatas e bem 
fundamentadas.

Or. en

Alteração 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual utilizem 



AM\1177909PT.docx 115/193 PE636.147v02-00

PT

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

instrumentos automatizados em 
conformidade com o presente regulamento 
em relação aos conteúdos que armazenam, 
devem prever garantias eficazes e 
adequadas, nomeadamente a supervisão 
humana sistemática no caso da primeira 
remoção de um conteúdo, para assegurar 
que as decisões tomadas relativamente a 
esses conteúdos, em especial as decisões de 
remoção de conteúdos considerados 
terroristas ou de bloqueio do acesso aos 
mesmos, são exatas e bem fundamentadas.

Or. en

Alteração 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual exercem o 
seu dever de diligência em conformidade 
com a presente diretiva em relação aos 
conteúdos que armazenam, devem prever 
garantias eficazes e adequadas para 
assegurar que as decisões tomadas 
relativamente a esses conteúdos, em 
especial as decisões de remoção de 
conteúdos considerados terroristas, são 
exatas e bem fundamentadas.

Or. en

Alteração 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas da ilegalidade dos 
conteúdos, bem como no equilíbrio entre 
a decisão de remover conteúdos ou 
bloquear o acesso aos mesmos e os 
direitos fundamentais e o Estado de 
direito. A supervisão humana deve ser 
exigida, em todo o caso, quando for 
necessária uma avaliação pormenorizada 
do contexto pertinente para determinar se 
os conteúdos devem ser considerados 
conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas.

Or. en

Justificação

Segundo o RGPD, a supervisão humana é um requisito para a legalidade das decisões 
automáticas que envolvam dados pessoais.

Alteração 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão humana 
e numa avaliação pormenorizada para 
determinar se os conteúdos devem ser 
considerados terroristas.

Or. en

Alteração 583
Eva Joly

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

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

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão e em 
verificações humanas para determinar se os 
conteúdos devem ser considerados 
terroristas, bem como em mecanismos de 
reclamação facilmente acessíveis.

Or. en

Alteração 584
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As garantias consistem, 
nomeadamente, numa supervisão humana 
e numa avaliação pormenorizada para 
determinar se os conteúdos devem ser 
considerados conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 585
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos 
ou cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma decisão de remoção 
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devem ter direito a um recurso efetivo. Os 
Estados-Membros devem instituir 
procedimentos eficazes para o exercício 
deste direito.

Or. en

Alteração 586
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem realizar revisões 
periódicas do seu exercício do dever de 
diligência.

Or. en

Alteração 587
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e facilmente 
acessíveis que permitam aos fornecedores 
de conteúdos cujos conteúdos tenham sido 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado na sequência de medidas 
suplementares específicas nos termos do 
artigo 6.º ou de uma sinalização de 
conteúdos pela Europol na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea m), do 
Regulamento (UE) 2016/794, apresentar 
uma reclamação contra a ação do prestador 
de serviços de alojamento virtual 



PE636.147v02-00 120/193 AM\1177909PT.docx

PT

solicitando a reposição do conteúdo em 
causa.

Or. en

Alteração 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
mecanismo de reclamação eficaz e 
acessível que permita aos fornecedores de 
conteúdos cujos conteúdos tenham sido 
removidos apresentar uma reclamação 
contra a ação do prestador de serviços de 
alojamento virtual solicitando a reposição 
do conteúdo em causa.

Or. en

Alteração 589
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 
permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de uma sinalização de 

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 
mecanismo de reclamação eficaz e 
acessível que permita aos fornecedores de 
conteúdos cujos conteúdos tenham sido 
removidos apresentar uma reclamação 
contra a ação do prestador de serviços de 
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conteúdos nos termos do artigo 5.º ou de 
medidas pró-ativas nos termos do artigo 
6.º apresentar uma reclamação contra a 
ação do prestador de serviços de 
alojamento virtual solicitando a reposição 
do conteúdo em causa.

alojamento virtual solicitando a reposição 
do conteúdo em causa.

Or. en

Alteração 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer 
mecanismos eficazes e acessíveis que 

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

permitam aos fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado na 
sequência de medidas suplementares nos 
termos do artigo 6.º apresentar uma 
reclamação contra a ação do prestador de 
serviços de alojamento virtual solicitando a 
reposição do conteúdo em causa.

Or. en

Alteração 592
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem examinar 
imediatamente todas as reclamações que 
receberem e repor o conteúdo em causa 
sem demora indevida, sempre que a 
remoção ou o bloqueio do acesso for 
injustificado. Devem informar o autor da 
reclamação do resultado do seu exame no 
prazo de duas semanas a contar da 
receção da reclamação, juntamente com 
uma explicação clara no caso de o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual decidir não repor os conteúdos. A 
reposição dos conteúdos não deve 
inviabilizar outras medidas judiciais 
contra a decisão do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou da autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem examinar 
imediatamente todas as reclamações que 
receberem e repor o conteúdo em causa 
sem demora indevida, sempre que a 
remoção for injustificada. Devem informar 
o autor da reclamação do resultado do seu 
exame no prazo de duas semanas a contar 
da receção da reclamação. Caso os 
conteúdos tenham sido repostos, tal não 
deve inviabilizar outras medidas judiciais 
contra a decisão do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou da autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 594
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem examinar 
imediatamente todas as reclamações que 
receberem e repor o conteúdo em causa 
sem demora indevida, sempre que a 
remoção for injustificada. Devem informar 
o autor da reclamação do resultado do seu 
exame no prazo de duas semanas a contar 
da receção da reclamação. Caso os 
conteúdos tenham sido repostos, tal não 
deve inviabilizar outras medidas judiciais 
contra a decisão do prestador de serviços 
de alojamento virtual ou da autoridade 
competente.
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Or. en

Alteração 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Quando recebem uma reclamação, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem repor o conteúdo 
imediatamente. Sempre que, após um 
exame minucioso da reclamação, 
considerem que a remoção ou o bloqueio 
do acesso se justifica, devem adotar uma 
decisão final que confirme a remoção ou 
o bloqueio do acesso. Nesse caso, devem 
informar o autor da reclamação do 
resultado do seu exame e das 
possibilidades de interpor recurso judicial.

Or. en

Alteração 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º, n.os 1 e 2, o mecanismo de 
reclamação dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual deve ser complementar 
às leis e procedimentos aplicáveis do 
Estado-Membro no que diz respeito ao 
direito a um recurso judicial.

Or. en
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Alteração 597
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 
e 2, o mecanismo de reclamação dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual deve ser complementar às leis e 
procedimentos aplicáveis do Estado-
Membro no que diz respeito ao direito a 
um recurso judicial.

Or. en

Alteração 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não inviabiliza o 
direito do fornecedor de conteúdos a um 
recurso judicial de acordo com o direito 
nacional.

Or. en

Alteração 599
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
3. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, 
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n.os 1 e 2, o mecanismo de reclamação dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual deve ser complementar às leis e 
procedimentos aplicáveis do Estado-
Membro no que diz respeito ao direito a 
um recurso judicial.

Or. en

Alteração 600
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual removerem conteúdos 
terroristas ou bloquearem o acesso aos 
mesmos, devem disponibilizar ao 
fornecedor de conteúdos em causa 
informações abrangentes e concisas sobre 
a remoção ou o bloqueio do acesso a esses 
conteúdos, nomeadamente os motivos 
para a remoção ou o bloqueio do acesso, 
incluindo a base jurídica que estabelece a 
ilegalidade dos conteúdos e as 
possibilidades de contestar a decisão. Se 
aplicável, deve também facultar ao 
fornecedor de conteúdos uma cópia da 
decisão de remoção nos termos do 
artigo 4.º.

Or. en

Justificação

Recomendação da Agência dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 601
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
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Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tiverem removido 
conteúdos terroristas ilegais com base 
numa decisão de remoção, devem 
disponibilizar ao fornecedor de conteúdos 
em causa informações abrangentes 
relativas aos motivos para a remoção 
desses conteúdos. Essas informações 
devem incluir uma cópia da decisão de 
remoção emitida em conformidade com o 
artigo 4.º, a base jurídica para a decisão 
de remoção, bem como a possibilidade e 
os procedimentos de contestação da 
decisão, tanto junto do prestador de 
serviços de alojamento virtual como da 
autoridade competente.

Or. en

Alteração 602
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 603
Eva Joly

Proposta de regulamento
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Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o n.º 1 – estas informações devem ser sempre fornecidas, e não só mediante 
pedido.

Alteração 604
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informá-lo dos 
motivos da remoção ou do bloqueio do 
acesso aos mesmos, bem como das 
possibilidades de contestar a decisão, e 
deve fornecer-lhe, mediante pedido, uma 
cópia da decisão de remoção emitida em 
conformidade com o artigo 4.º.

Or. en

Alteração 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A pedido do fornecedor de 
conteúdos, o prestador de serviços de 
alojamento virtual deve informá-lo dos 
motivos da remoção ou do bloqueio do 
acesso aos mesmos, bem como das 
possibilidades de contestar a decisão, e 
fornecer-lhe uma cópia da decisão de 
remoção emitida em conformidade com o 
artigo 4.º.

Or. en

Alteração 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 607
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A obrigação prevista nos n.os 1 e 2 
não se aplica se a autoridade competente 
decidir que os motivos não devem ser 
divulgados por razões de segurança 
pública, tais como a prevenção, 

3. A obrigação prevista no n.º 1 não 
se aplica se a autoridade competente 
decidir, com base em provas objetivas e 
tendo em conta a proporcionalidade e a 
necessidade dessa decisão, que os motivos 
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investigação, deteção e repressão de 
infrações terroristas, durante o tempo 
considerado necessário, mas não mais de 
[quatro] semanas a contar dessa decisão. 
Nesse caso, o prestador de serviços de 
alojamento virtual não deve divulgar 
quaisquer informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos.

não devem ser divulgados por razões de 
segurança pública, tais como a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações terroristas, durante o tempo 
considerado necessário, mas não mais de 
[quatro] semanas a contar dessa decisão. 
Nesse caso, o prestador de serviços de 
alojamento virtual não deve divulgar 
quaisquer informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 608
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A obrigação prevista nos n.os 1 e 2 
não se aplica se a autoridade competente 
decidir que os motivos não devem ser 
divulgados por razões de segurança 
pública, tais como a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações terroristas, durante o tempo 
considerado necessário, mas não mais de 
[quatro] semanas a contar dessa decisão. 
Nesse caso, o prestador de serviços de 
alojamento virtual não deve divulgar 
quaisquer informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos.

3. A obrigação prevista no n.º 1 não 
se aplica se a autoridade competente 
decidir que os motivos não devem ser 
divulgados por razões de segurança 
pública, tais como a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações terroristas, durante o tempo 
considerado necessário, mas não mais de 
quatro semanas a contar dessa decisão. 
Nesse caso, o prestador de serviços de 
alojamento virtual não deve divulgar 
quaisquer informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a supressão do n.º 2.

Alteração 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A obrigação prevista nos n.os 1 e 2 
não se aplica se a autoridade competente 
decidir que os motivos não devem ser 
divulgados por razões de segurança 
pública, tais como a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações terroristas, durante o tempo 
considerado necessário, mas não mais de 
[quatro] semanas a contar dessa decisão. 
Nesse caso, o prestador de serviços de 
alojamento virtual não deve divulgar 
quaisquer informações sobre a remoção de 
conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos.

3. A obrigação prevista no n.º 2 não 
se aplica se a autoridade competente 
decidir que os motivos não devem ser 
divulgados para não prejudicar a 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações terroristas, durante o 
tempo considerado necessário, mas não 
mais de [quatro] semanas a contar dessa 
decisão. Nesse caso, o prestador de 
serviços de alojamento virtual não deve 
divulgar quaisquer informações sobre a 
remoção de conteúdos terroristas ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos.

Or. en

Alteração 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Direito a um recurso judicial

1. Os Estados-Membros devem prever a 
possibilidade de recurso efetivo de 
qualquer decisão adotada em 
conformidade com o artigo 4.º e com o 
artigo 10.º, n.º 2. Esta deve consistir, 
concretamente, na possibilidade de os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual e os fornecedores de conteúdos 
recorrerem destas decisões perante um 
tribunal ou uma autoridade judicial que 
não seja a autoridade competente.
2. Quando o prestador de serviços de 
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alojamento virtual ou o fornecedor de 
conteúdos interpõe um recurso contra 
uma decisão de remoção ou uma medida 
pró-ativa, a decisão objeto de recurso deve 
ser suspensa até que a autoridade judicial 
profira uma decisão definitiva.

Or. en

Alteração 611
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a sua autoridade competente dispõe das 
capacidades necessárias e dos recursos 
suficientes para alcançar os objetivos e 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
por força do presente regulamento.

Or. en

Alteração 614
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Recurso judicial

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que os conteúdos 
tenham sido removidos ou o acesso aos 
mesmos tenha sido bloqueado na 
sequência de uma decisão de remoção nos 
termos do artigo 4.º do presente 
regulamento, de uma sinalização de 
conteúdos nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea m), do Regulamento (UE) 
2016/794 ou de medidas suplementares 
nos termos do artigo 6.º do presente 
regulamento, o fornecedor de conteúdos 
em causa pode iniciar um processo 
judicial a qualquer momento para 
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requerer a reposição dos conteúdos. A 
abertura de um processo judicial não deve 
ficar subordinada ao acionamento dos 
mecanismos de reclamação mencionados 
no artigo 10.º.

Or. en

Alteração 615
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, as 
autoridades competentes e, se for caso 
disso, os organismos da União

Cooperação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes

Or. en

Alteração 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

13 Cooperação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, as 
autoridades competentes e, se for caso 
disso, os organismos da União

13 Cooperação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual, as 
autoridades competentes e, se for caso 
disso, os organismos competentes da 
União

Or. en

Alteração 617
Josef Weidenholzer



AM\1177909PT.docx 135/193 PE636.147v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si no que diz respeito às 
decisões de remoção a fim de evitar 
duplicações de esforços, reforçar a 
coordenação e evitar interferências com as 
investigações nos vários Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Europol deve ser o único organismo da UE competente para participar nesta cooperação.
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Alteração 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 620
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 621
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
relativamente às medidas adotadas nos 
termos do artigo 6.º e às medidas de 
execução nos termos do artigo 18.º. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), está na 
posse de todas as informações pertinentes. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
prever os canais ou mecanismos de 
comunicação adequados para assegurar a 
partilha das informações pertinentes em 
tempo útil.

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alínea d), relativamente 
às medidas de execução nos termos do 
artigo 18.º. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alínea d), está 
na posse de todas as informações 
pertinentes. Para o efeito, os Estados-
Membros devem prever os canais ou 
mecanismos de comunicação adequados e 
seguros para assegurar a partilha das 
informações pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
relativamente às medidas adotadas nos 
termos do artigo 6.º e às medidas de 
execução nos termos do artigo 18.º. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
autoridade competente referida no 

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
relativamente às medidas adotadas nos 
termos do artigo 6.º e às medidas de 
execução nos termos do artigo 18.º. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
autoridade competente referida no 
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artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), está na 
posse de todas as informações pertinentes. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
prever os canais ou mecanismos de 
comunicação adequados para assegurar a 
partilha das informações pertinentes em 
tempo útil.

artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), está na 
posse de todas as informações pertinentes. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
prever os canais ou mecanismos de 
comunicação adequados e seguros para 
assegurar a partilha das informações 
pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
relativamente às medidas adotadas nos 
termos do artigo 6.º e às medidas de 
execução nos termos do artigo 18.º. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), está na 
posse de todas as informações pertinentes. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
prever os canais ou mecanismos de 
comunicação adequados para assegurar a 
partilha das informações pertinentes em 
tempo útil.

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem informar, 
coordenar a sua ação e cooperar com a 
autoridade competente referida no 
artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
relativamente às medidas voluntárias 
adotadas nos termos do artigo 6.º e às 
medidas de execução nos termos do 
artigo 18.º. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade competente 
referida no artigo 17.º, n.º 1, alíneas c) e d), 
está na posse de todas as informações 
pertinentes. Para o efeito, os Estados-
Membros devem prever os canais ou 
mecanismos de comunicação adequados 
para assegurar a partilha das informações 
pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 624
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem optar por utilizar 
instrumentos específicos, incluindo, se for 
caso disso, os estabelecidos pelos 
organismos competentes da União, como a 
Europol, a fim de facilitar, em especial:

3. Para evitar duplicações e 
minimizar as despesas para o prestador de 
serviços de alojamento virtual afetado, os 
Estados-Membros devem utilizar 
instrumentos específicos, incluindo os 
estabelecidos pelos organismos 
competentes da União, como a Europol, a 
fim de facilitar, em especial:

Or. en

Alteração 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem optar por utilizar 
instrumentos específicos, incluindo, se for 
caso disso, os estabelecidos pelos 
organismos competentes da União, como a 
Europol, a fim de facilitar, em especial:

3. Os Estados-Membros e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem utilizar instrumentos 
específicos, incluindo, se for caso disso, os 
estabelecidos pelos organismos 
competentes da União, como a Europol, a 
fim de facilitar, em especial:

Or. en

Alteração 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem optar por utilizar 
instrumentos específicos, incluindo, se for 
caso disso, os estabelecidos pelos 

3. Os Estados-Membros e os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem optar por utilizar 
instrumentos específicos, incluindo os 
estabelecidos pelos organismos 
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organismos competentes da União, como a 
Europol, a fim de facilitar, em especial:

competentes da União, como a Europol, a 
fim de facilitar, em especial:

Or. en

Alteração 627
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 630
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 631
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
conteúdos terroristas no seu serviço, 
devem informar imediatamente as 
autoridades responsáveis pela investigação 
e pela repressão das infrações penais no 
Estado-Membro em causa ou o ponto de 
contacto, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, 
no Estado-Membro onde têm o seu 
estabelecimento principal ou representante 
legal.
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informações à Europol, que lhes dará um 
seguimento adequado.

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de alojamento virtual normalmente sabem qual é a autoridade 
competente em matéria de repressão de infrações terroristas no Estado-Membro no qual 
estão estabelecidos. Por conseguinte, nunca devem existir dúvidas a este respeito.

Alteração 635
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de uma 
infração terrorista, devem informar 
imediatamente as autoridades responsáveis 
pela investigação e pela repressão das 
infrações penais no Estado-Membro em 
causa. Se for impossível identificar o 
Estado-Membro em causa, os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem 
notificar o ponto de contacto, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, no Estado-Membro 
onde têm o seu estabelecimento principal 
ou representante legal, e devem ainda 
transmitir essas informações à Europol, 
que lhes dará um seguimento adequado.

Or. en

Alteração 636
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso os prestadores de serviços de 
alojamento virtual tomem conhecimento de 
qualquer elemento de prova de conteúdos 
terroristas ilegais, devem informar 
imediatamente as autoridades responsáveis 
pela investigação e pela repressão das 
infrações penais no Estado-Membro em 
causa ou o ponto de contacto, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2, no Estado-Membro 
onde têm o seu estabelecimento principal 
ou representante legal.

Or. en

Alteração 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 638
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 639
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem estabelecer um 

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

ponto de contacto que permita receber 
decisões de remoção por via eletrónica e 
assegurar o seu rápido tratamento nos 
termos do artigo 4.º. Devem assegurar que 
esta informação seja disponibilizada ao 
público.

Or. en

Alteração 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção e as sinalizações de 
conteúdos nos termos do artigo 4.º. Pelo 
menos uma delas deve ser uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro no qual o 
prestador do serviço de alojamento virtual 
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 642
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

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

2. As informações referidas no n.º 1 
devem especificar a ou as línguas oficiais 
da União, conforme referidas no 
Regulamento (CE) n.º 1/58, que podem ser 
utilizadas para comunicar com o ponto de 
contacto e nas quais devem realizar-se 
outros intercâmbios relacionados com as 
decisões de remoção nos termos do 
artigo 4.º. Pelo menos uma delas deve ser 
uma das línguas oficiais do Estado-
Membro no qual o prestador do serviço de 
alojamento virtual 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 643
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 644
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um ponto de contacto para 
tratar os pedidos de esclarecimentos e o 
retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um único ponto de contacto 
para tratar os pedidos de esclarecimentos e 
o retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 645
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um ponto de contacto para 
tratar os pedidos de esclarecimentos e o 
retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um ponto de contacto para 
tratar os pedidos de esclarecimentos e o 
retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
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Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um ponto de contacto para 
tratar os pedidos de esclarecimentos e o 
retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção e às sinalizações de 
conteúdos por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um ponto de contacto para 
tratar os pedidos de esclarecimentos e o 
retorno de informações relativamente às 
decisões de remoção por eles emitidas. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem ser disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 647
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

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

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

Or. en

Alteração 649
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não designar um 
representante legal, todos os Estados-
Membros são competentes.

2. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não designar um 
representante legal, todos os Estados-
Membros são competentes. Se um Estado-
Membro decidir exercer a sua 
competência, deve informar do facto todos 
os outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 650
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o prestador de serviços de 
alojamento virtual não designar um 
representante legal, todos os Estados-
Membros são competentes.

2. Se um prestador de serviços de 
alojamento virtual que não possui o seu 
estabelecimento principal num dos 
Estados-Membros não designar um 
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representante legal, todos os Estados-
Membros são competentes.

Or. en

Alteração 651
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade de outro 
Estado-Membro tiver emitido uma decisão 
de remoção em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, esse Estado-Membro é 
competente para tomar medidas coercivas 
em conformidade com o seu direito 
nacional a fim de executar a referida 
decisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade de outro 
Estado-Membro tiver emitido uma decisão 
de remoção em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, esse Estado-Membro é 
competente para tomar medidas coercivas 
em conformidade com o seu direito 
nacional a fim de executar a referida 
decisão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 653
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade de outro 
Estado-Membro tiver emitido uma decisão 
de remoção em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, esse Estado-Membro é 
competente para tomar medidas coercivas 
em conformidade com o seu direito 
nacional a fim de executar a referida 
decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não pode existir execução direta a nível transfronteiriço, uma vez que as autoridades só 
podem exercer os seus poderes no seu território. A abordagem geral do Conselho também 
suprimiu este número, e a Comissão já aceitou a supressão.

Alteração 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade de outro 
Estado-Membro tiver emitido uma decisão 
de remoção em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, esse Estado-Membro é 
competente para tomar medidas coercivas 
em conformidade com o seu direito 
nacional a fim de executar a referida 
decisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 655
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade de outro 
Estado-Membro tiver emitido uma decisão 
de remoção em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, esse Estado-Membro é 
competente para tomar medidas coercivas 
em conformidade com o seu direito 
nacional a fim de executar a referida 
decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não devem existir decisões de remoção transfronteiriças.

Alteração 656
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um recurso na aceção do artigo 
4.º, n.º 9, deve ser apresentado perante o 
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 657
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção, das sinalizações de 
conteúdos, dos pedidos e das decisões 
emitidos pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento. O 
representante legal deve residir ou estar 
estabelecido num dos Estados-Membros 
em que o prestador de serviços de 
alojamento virtual oferece os seus serviços.

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção emitidas pelas 
autoridades competentes com base no 
presente regulamento. O representante 
legal deve residir ou estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
oferece os seus serviços.

Or. en

Alteração 658
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção, das sinalizações de 
conteúdos, dos pedidos e das decisões 
emitidos pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento. O 
representante legal deve residir ou estar 
estabelecido num dos Estados-Membros 
em que o prestador de serviços de 
alojamento virtual oferece os seus serviços.

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção, dos pedidos e das 
decisões emitidos pelas autoridades 
competentes com base no presente 
regulamento. O representante legal deve 
residir ou estar estabelecido num dos 
Estados-Membros em que o prestador de 
serviços de alojamento virtual oferece os 
seus serviços.
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Or. en

Alteração 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção, das sinalizações de 
conteúdos, dos pedidos e das decisões 
emitidos pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento. O 
representante legal deve residir ou estar 
estabelecido num dos Estados-Membros 
em que o prestador de serviços de 
alojamento virtual oferece os seus serviços.

1. Qualquer prestador de serviços de 
alojamento virtual que não disponha de um 
estabelecimento na União mas que ofereça 
serviços na União deve designar, por 
escrito, uma pessoa singular ou coletiva 
como seu representante legal na União para 
a receção, cumprimento e execução das 
decisões de remoção e das decisões 
emitidas pelas autoridades competentes 
com base no presente regulamento. O 
representante legal deve residir ou estar 
estabelecido num dos Estados-Membros 
em que o prestador de serviços de 
alojamento virtual oferece os seus serviços.

Or. en

Alteração 660
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção, das sinalizações de conteúdos, 
dos pedidos e das decisões referidos no 
n.º 1, em nome do prestador em questão. 
Os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem conceder ao seu 

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção referidas no n.º 1, em nome do 
prestador em questão. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
conceder ao seu representante legal os 
poderes e recursos necessários para 
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representante legal os poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades competentes e dar 
cumprimento às referidas decisões.

cooperar com as autoridades competentes e 
dar cumprimento às referidas decisões.

Or. en

Alteração 661
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção, das sinalizações de conteúdos, 
dos pedidos e das decisões referidos no 
n.º 1, em nome do prestador em questão. 
Os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem conceder ao seu 
representante legal os poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades competentes e dar 
cumprimento às referidas decisões.

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção, dos pedidos e das decisões 
referidos no n.º 1, em nome do prestador 
em questão. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem conceder ao seu 
representante legal os poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades competentes e dar 
cumprimento às referidas decisões.

Or. en

Alteração 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção, das sinalizações de conteúdos, 

2. O prestador de serviços de 
alojamento virtual deve confiar ao 
representante legal a receção, o 
cumprimento e a execução das decisões de 
remoção e das decisões referidas no n.º 1, 
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dos pedidos e das decisões referidos no 
n.º 1, em nome do prestador em questão. 
Os prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem conceder ao seu 
representante legal os poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades competentes e dar 
cumprimento às referidas decisões.

em nome do prestador em questão. Os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem conceder ao seu 
representante legal os poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades competentes e dar 
cumprimento às referidas decisões.

Or. en

Alteração 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma autoridade judicial ou uma 
autoridade administrativa independente 
competente para:

Or. en

Alteração 665
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma única autoridade 
administrativa ou judicial competente 
para:

Or. en

Alteração 667
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 668
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 670
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 671
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 675
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 677
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Supervisionar a aplicação das 
medidas suplementares nos termos do 
artigo 6.º;

Or. en

Alteração 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar em [seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento], 
os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas no n.º 1. A Comissão publica a 
notificação, bem como as suas eventuais 
alterações, no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. O mais tardar em [seis meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento], 
os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas no n.º 1. A Comissão deve criar 
um registo em linha do qual constem 
todas estas autoridades competentes. A 
Comissão publica a notificação, bem como 
as suas eventuais alterações, no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Direito a um recurso judicial efetivo

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou extrajudicial, 
todas as pessoas singulares ou coletivas 
têm direito a um recurso judicial efetivo 
contra uma decisão juridicamente 
vinculativa de uma autoridade 
competente.
2. Os processos contra uma autoridade 
competente devem ser intentados junto 
dos tribunais do Estado-Membro no qual 
o prestador de serviços de alojamento 
virtual tem o seu estabelecimento 
principal ou no qual, nos termos do 
artigo 16.º, o representante legal 
designado reside ou está estabelecido, sem 
prejuízo das regras de competência 
definidas no artigo 15.º.
3. As autoridades competentes devem 
cumprir a legislação europeia e nacional 
aplicável durante o desempenho dos 
deveres descritos nos artigos 4.º, 5.º e 6.º 
do presente regulamento.
4. Se a autoridade judicial considerar que 
a autoridade competente não cumpre o 
quadro jurídico aplicável, a autoridade 
competente deve assegurar, sem demora, 
a reposição dos conteúdos objeto da 
decisão de remoção ou da sinalização de 
conteúdos.

Or. en

Alteração 680
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração



PE636.147v02-00 164/193 AM\1177909PT.docx

PT

Artigo 17.º-A
Vias de recurso

Os fornecedores de conteúdos cujos 
conteúdos tenham sido removidos sem 
motivos legítimos na sequência de uma 
decisão de remoção devem ter o direito a 
um recurso efetivo, tanto administrativo 
como judicial, contra uma decisão 
adotada nos termos do presente 
regulamento que lhes diga respeito.

Or. en

Alteração 681
Daniel Dalton

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
ao incumprimento das obrigações que 
incumbem aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual por força do presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
Tais sanções são limitadas ao 
incumprimento das obrigações previstas 
nos seguintes artigos:

1. Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
ao incumprimento sistemático e contínuo 
das obrigações que incumbem aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual por força do presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Tais sanções são 
limitadas ao incumprimento das obrigações 
previstas nos seguintes artigos:

Or. en

Alteração 682
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 1. Os Estados-Membros devem 
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estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
ao incumprimento das obrigações que 
incumbem aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual por força do presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
Tais sanções são limitadas ao 
incumprimento das obrigações previstas 
nos seguintes artigos:

estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
ao incumprimento sistemático e contínuo 
das obrigações que incumbem aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual por força do presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Tais sanções são 
limitadas ao incumprimento das obrigações 
previstas nos seguintes artigos:

Or. en

Alteração 683
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

a) Artigo 3.º, n.º 2 (termos e 
condições dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual);

Suprimido

Or. en

Alteração 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

a) Artigo 3.º, n.º 2 (termos e 
condições dos prestadores de serviços de 
alojamento virtual);

Suprimido

Or. en

Alteração 685
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 686
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 689
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 692
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Artigo 6.º, n.º 2 (relatórios sobre 
medidas suplementares);

Or. en

Alteração 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Artigo 6.º, n.os 2 e 3 (relatórios 
sobre medidas pró-ativas);

Or. en
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Alteração 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

e) Artigo 7.º (conservação de dados); Suprimido

Or. en

Alteração 695
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Artigo 9.º (garantias relativas à 
remoção de conteúdos);

Or. en

Alteração 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

j) Artigo 13.º, n.º 4 (informações 
sobre elementos de prova relativos a 
infrações terroristas);

Suprimido

Or. en

Alteração 697
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicável 
à infração das disposições adotadas nos 
termos do presente regulamento pelas 
autoridades competentes e devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a sua execução.

Or. en

Alteração 698
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem, até [seis meses a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento], notificar essas 
normas e medidas à Comissão, bem como 
informá-la imediatamente de qualquer 
alteração subsequente das mesmas.

2. As sanções previstas nos n.os 1 e 1-
A devem ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros devem, 
até [18 meses a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento], 
notificar essas normas e medidas à 
Comissão, bem como informá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Or. en

Alteração 699
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

assegurar que, ao determinarem o tipo e o 
nível das sanções, todas as circunstâncias 
pertinentes são tidas em conta, incluindo:

Or. en

Alteração 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

a) A natureza, a gravidade e a duração 
da infração;

a) A natureza, a gravidade e a duração 
do incumprimento das obrigações;

Or. en

Alteração 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

b) O caráter da infração (ato 
intencional ou por negligência);

b) O caráter do incumprimento das 
obrigações (ato intencional ou por 
negligência);

Or. en

Alteração 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração
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c) As anteriores infrações cometidas 
pela pessoa coletiva considerada 
responsável;

c) Os anteriores incumprimentos das 
obrigações cometidos pela pessoa coletiva 
considerada responsável;

Or. en

Alteração 703
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável;

d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável, bem 
como qualquer interesse pecuniário da 
mesma na violação do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 704
Jeroen Lenaers

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

Texto da Comissão Alteração

d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável;

d) A dimensão da empresa, a 
capacidade e a capacidade financeira da 
pessoa coletiva ou singular considerada 
responsável;

Or. en

Alteração 705
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) A capacidade financeira da pessoa 
coletiva considerada responsável;

d) As capacidades em termos 
financeiros, de recursos humanos e de 
conhecimentos especializados da pessoa 
coletiva considerada responsável;

Or. en

Justificação

A regra de 1h é um dos principais elementos do presente regulamento. Embora ajude a 
remover conteúdos terroristas da Internet de modo mais eficiente, também existirão casos em 
que o prestador de serviços de alojamento virtual simplesmente não conseguirá reagir a 
tempo. Tal poderá acontecer sobretudo com pequenos prestadores de serviços de alojamento 
virtual, que não possuem os meios, a organização ou a experiência necessárias para lidar 
com este tipo de situação. Para prevenir sanções que não tenham em conta as circunstâncias 
específicas do caso em apreço, devem ser acrescentados mais critérios ao n.º 3, centrados na 
capacidade de cumprimento.

Alteração 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A dimensão e as capacidades 
operacionais do prestador de serviços de 
alojamento virtual em questão;

Or. en

Alteração 707
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A natureza e a dimensão dos 
prestadores de serviços de alojamento 
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virtual, sobretudo das microempresas ou 
pequenas empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão.

Or. en

Alteração 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Os relatórios enviados pelos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual sempre que não sejam capazes de 
executar uma decisão de remoção 
atempadamente.

Or. en

Alteração 709
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As capacidades técnicas e 
organizacionais do prestador de serviços 
de alojamento virtual para reagir 
atempadamente.

Or. en

Justificação

A regra de 1h é um dos principais elementos do presente regulamento. Embora ajude a 
remover conteúdos terroristas da Internet de modo mais eficiente, também existirão casos em 
que o prestador de serviços de alojamento virtual simplesmente não conseguirá reagir a 
tempo. Tal poderá acontecer sobretudo com pequenos prestadores de serviços de alojamento 
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virtual, que não possuem os meios, a organização ou a experiência necessárias para lidar 
com este tipo de situação. Para prevenir sanções que não tenham em conta as circunstâncias 
específicas do caso em apreço, devem ser acrescentados mais critérios ao n.º 3, centrados na 
capacidade de cumprimento.

Alteração 710
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em casos justificados, a autoridade 
competente pode suspender ou atenuar a 
sanção.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as AM propostas para as alíneas d) e e-A), bem como com o 
considerando 38.

Alteração 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A capacidade económica e técnica 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual.

Or. en

Alteração 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 713
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Aquando da determinação das 
sanções, os Estados-Membros devem ter 
em consideração as especificidades das 
microempresas ou das pequenas empresas 
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na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão.

Or. en

Alteração 715
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos técnicos e alterações dos 
modelos das decisões de remoção

Requisitos técnicos, critérios de avaliação 
da importância e alterações dos modelos 
das decisões de remoção

Or. en

Alteração 716
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 20.º para complementar o 
presente regulamento com critérios e 
valores a utilizar pelas autoridades 
competentes para determinar o que 
corresponde ao número significativo de 
decisões de remoção não contestadas 
mencionado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 717
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Informações sobre o número de 
decisões de remoção emitidas e sobre o 
número de conteúdos terroristas removidos 
ou cujo acesso tenha sido bloqueado, 
incluindo os prazos correspondentes nos 
termos do artigo 4.º, bem como 
informações sobre os números de casos 
correspondentes de deteção, investigação 
e repressão bem-sucedidas de infrações 
terroristas;

Or. en

Alteração 718
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 720
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Informações sobre o número de 
casos de deteção, investigação e repressão 
bem-sucedidas de infrações terroristas;

Or. en

Alteração 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Informações sobre as medidas pró-
ativas específicas mencionadas no 
artigo 6.º, incluindo o número de conteúdos 
removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado;

Or. en
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Alteração 722
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 723
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Informações sobre o número de 
pedidos de acesso emitidos pelas 
autoridades nacionais competentes 
relativos a conteúdos conservados pelos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual nos termos do artigo 7.º;

Or. en

Alteração 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o número de 
procedimentos de recurso iniciados e sobre 
as decisões tomadas pela autoridade 

d) Informações sobre o número de 
procedimentos de recurso iniciados nos 
termos do artigo 11.º-A e sobre as decisões 
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competente em conformidade com o direito 
nacional.

tomadas pela autoridade competente em 
conformidade com o direito nacional.

Or. en

Alteração 725
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

d) Informações sobre o número de 
procedimentos de recurso iniciados e sobre 
as decisões tomadas pela autoridade 
competente em conformidade com o direito 
nacional.

d) Informações sobre o número de 
procedimentos de recurso iniciados nos 
termos do artigo 12.º-A e sobre as decisões 
tomadas pela autoridade competente em 
conformidade com o direito nacional.

Or. en

Alteração 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. No 
contexto desta avaliação, a Comissão deve 
ainda pronunciar-se sobre a necessidade, 
a viabilidade e a eficácia da criação de 
uma plataforma europeia sobre conteúdos 
terroristas em linha, que permitiria a 
todos os Estados-Membros utilizarem um 
canal único de comunicação seguro para 
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enviar sinalizações e decisões de remoção 
de conteúdos terroristas aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual. Se for o 
caso, o relatório deve ser acompanhado de 
propostas legislativas. Os Estados-
Membros devem transmitir à Comissão 
todas as informações necessárias para a 
elaboração do relatório.

Or. en

Alteração 727
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. 
Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. O 
relatório deve abranger também o impacto 
do presente regulamento na liberdade de 
expressão e na liberdade de receber e 
transmitir informações, bem como no 
direito à privacidade e à proteção dos 
dados pessoais. Os Estados-Membros 
devem transmitir à Comissão todas as 
informações necessárias para a elaboração 
do relatório.

Or. en

Alteração 728
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

 [Três anos a contar da data de aplicação do 
presente regulamento], a Comissão deve 
proceder a uma avaliação do presente 
regulamento e apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
sua aplicação, nomeadamente sobre o 
funcionamento e a eficácia dos 
mecanismos de garantia. O relatório deve 
abranger também o impacto do presente 
regulamento na liberdade de expressão e 
de informação, nos meios de 
comunicação social e no jornalismo, nas 
artes e na investigação académica. Se for 
o caso, o relatório deve ser acompanhado 
de propostas legislativas. Os Estados-
Membros devem transmitir à Comissão 
todas as informações necessárias para a 
elaboração do relatório.

Or. en

Alteração 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia, bem 
como sobre o impacto do presente 
regulamento nos direitos fundamentais, 
em especial a liberdade de expressão e de 
informação. Se for o caso, o relatório deve 
ser acompanhado de propostas legislativas. 
Os Estados-Membros devem transmitir à 
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Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Or. en

Alteração 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. Os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia, bem 
como sobre o seu impacto nos direitos 
fundamentais, incluindo a liberdade de 
expressão e a liberdade de receber e 
transmitir informações. Se for o caso, o 
relatório deve ser acompanhado de 
propostas legislativas. Os Estados-
Membros devem transmitir à Comissão 
todas as informações necessárias para a 
elaboração do relatório.

Or. en

Alteração 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação do presente regulamento], a 

Não antes de [três anos a contar da data de 
aplicação da presente diretiva], a 
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Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. Se 
for o caso, o relatório deve ser 
acompanhado de propostas legislativas. 
Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório.

Comissão deve proceder a uma avaliação 
da presente diretiva e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a sua aplicação, 
nomeadamente sobre o funcionamento e a 
eficácia dos mecanismos de garantia. O 
relatório deve abranger também o impacto 
da presente diretiva na liberdade de 
expressão e de informação, bem como no 
direito à vida privada e familiar e à 
proteção dos dados pessoais Os Estados-
Membros devem transmitir à Comissão 
todas as informações necessárias para a 
elaboração do relatório.

Or. en

Alteração 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [seis meses após a 
data da sua entrada em vigor].

É aplicável a partir de [12 meses após a 
data da sua entrada em vigor].

Or. en

Alteração 733
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [seis meses após a 
data da sua entrada em vigor].

É aplicável a partir de [12 meses após a 
data da sua entrada em vigor].

Or. en
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Alteração 734
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [seis meses após a 
data da sua entrada em vigor].

É aplicável a partir de [18 meses após a 
data da sua entrada em vigor].

Or. en

Alteração 735
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento 
(UE) ... 1 , o destinatário da decisão de 
remoção deve remover os conteúdos 
terroristas ou bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção da decisão de remoção emitida 
pela autoridade competente.

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento 
(UE) ... 1 , o destinatário da decisão de 
remoção deve remover os conteúdos 
terroristas ou bloquear o acesso aos 
mesmos logo que possível após a receção 
da decisão de remoção emitida pela 
autoridade competente.

_________________ _________________
1 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …).

1 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …).

Or. en

Alteração 736
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento (UE) … 2 , os destinatários 
devem conservar os conteúdos e os dados 
conexos que tiverem sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado, durante 
um período de seis meses ou por um 
período mais longo a pedido das 
autoridades ou tribunais competentes.

Em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento (UE) … 2 , os destinatários 
devem conservar os conteúdos e os dados 
conexos que tiverem sido removidos ou 
cujo acesso tenha sido bloqueado, durante 
um período de seis meses ou por um 
período mais longo a pedido das 
autoridades ou tribunais competentes. Os 
destinatários devem apagar os conteúdos 
e os dados conexos imediatamente após 
este período.

_________________ _________________
2 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …).

2 Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …).

Or. en

Alteração 737
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção A – sétimo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Estado-Membro competente do 
destinatário [se diferente do Estado 
emissor]: 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

Suprimido

Or. en

Alteração 738
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – título
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Texto da Comissão Alteração

B. Conteúdos a remover ou cujo 
acesso deve ser bloqueado no prazo de 
uma hora:

B. Conteúdos a remover ou cujo 
acesso deve ser bloqueado logo que 
possível:

Or. en

Alteração 739
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Motivo ou motivos pelos quais os 
conteúdos são considerados terroristas, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) xxx. Os conteúdos 
(assinalar a ou as casas correspondentes):

Motivo ou motivos pelos quais os 
conteúdos são considerados terroristas, em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) xxx:

Or. en

Alteração 740
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – parágrafo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

[ ] incitam, fazem a apologia ou 
glorificam a prática de infrações 
terroristas (artigo 2.º, n.º 5, alínea a))

Suprimido

Or. en

Alteração 741
Eva Joly

Proposta de regulamento
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Anexo I – secção B – parágrafo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

[ ] encorajam a participação em infrações 
terroristas (artigo 2.º, n.º 5, alínea b))

Suprimido

Or. en

Alteração 742
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – parágrafo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

[ ] promovem as atividades de um grupo 
terrorista, incentivando a participação ou 
o apoio ao grupo (artigo 2.º, n.º 5, alínea 
c))

Suprimido

Or. en

Alteração 743
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – parágrafo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

[ ] fornecem instruções ou técnicas com 
vista à prática de infrações terroristas 
(artigo 2.º, n.º 5, alínea d))

Suprimido

Or. en

Alteração 744
Eva Joly

Proposta de regulamento
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Anexo I – secção B – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Informações adicionais sobre as razões 
pelas quais os conteúdos são considerados 
conteúdos terroristas (facultativo): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

Suprimido

Or. en

Alteração 745
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção C – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

[ ] por razões de segurança pública, o 
destinatário deve abster-se de informar o 
fornecedor de conteúdos cujos conteúdos 
estejam a ser removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado.

[ ] por razões de (assinalar a casa 
correspondente)
[ ] investigação criminal em curso
[ ] prevenção de infrações terroristas
o destinatário deve abster-se de informar o 
fornecedor de conteúdos cujos conteúdos 
estejam a ser removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado.

Or. en

Alteração 746
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Ou: Informações sobre as possibilidades de 
contestar a decisão de remoção no Estado-
Membro emissor (que podem ser 
transmitidas ao fornecedor de conteúdos, a 
seu pedido) ao abrigo da legislação 
nacional; ver secção G infra.

Ou: Informações sobre as possibilidades de 
contestar a decisão de remoção no Estado-
Membro emissor (que devem ser 
transmitidas ao fornecedor de conteúdos) 
ao abrigo da legislação nacional, bem 
como os prazos aplicáveis; ver secção G 
infra.

Or. en

Alteração 747
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção D

Texto da Comissão Alteração

D. Informação do Estado-Membro 
competente

Suprimido

[ ] Assinalar se o Estado competente do 
destinatário for diferente do Estado-
Membro de emissão
[ ] Uma cópia da decisão de remoção é 
enviada à autoridade competente do 
Estado competente

Or. en

Alteração 748
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção E – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

[ ] juiz, tribunal ou juiz de instrução [ ] juiz
[ ] tribunal
[ ] juiz de instrução

Or. en
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Alteração 749
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção E – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

[ ] autoridades policiais Suprimido

Or. en

Alteração 750
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção E – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

[ ] outra autoridade competente → 
preencher igualmente a Secção F

Suprimido

Or. en

Alteração 751
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – secção F – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Dados de contacto da autoridade do 
Estado competente do destinatário [se for 
diferente do Estado-Membro de emissão]

Suprimido

Or. en

Alteração 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Proposta de regulamento
Anexo III – secção B – alínea i) – ponto 3 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Impossibilidade de o prestador de 
serviços de alojamento virtual executar a 
decisão por motivos de ordem técnica ou 
prática

Or. en

Alteração 753
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo III – secção B – alínea i) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

[ ] a decisão de remoção não estabelece 
suficientemente a ilegalidade dos 
conteúdos

Or. en


