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Alteração 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 180
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a seis meses, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 

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

de recurso e permitir o acesso das 
autoridades policiais a dados pertinentes 
para a investigação e repressão de 
infrações terroristas. Contudo, a pedido da 
autoridade que procede ao exame, este 
período pode ser prorrogado pelo tempo 
necessário, no caso de o procedimento de 
recurso ter sido iniciado mas não concluído 
no final do prazo de seis meses. Esta 
duração deve ser suficiente para permitir às 
autoridades policiais conservar os 
elementos de prova necessários para as 
investigações, assegurando ao mesmo 
tempo o equilíbrio com os direitos 
fundamentais em causa. O conteúdo e os 
dados conservados devem ser eliminados 
após o termo deste período.

Or. en

Alteração 181
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

tempo o equilíbrio com os direitos 
fundamentais em causa. Os dados conexos 
devem ser eliminados após um período de 
seis meses.

Or. en

Alteração 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Para assegurar a proporcionalidade, 
o período de conservação deve ser limitado 
a seis meses, a fim de conceder aos 
fornecedores de conteúdos tempo 
suficiente para iniciarem o procedimento 
de recurso e permitir o acesso das 
autoridades policiais a dados pertinentes 
para a investigação e repressão de 
infrações terroristas. Contudo, a pedido da 
autoridade que procede ao exame, este 
período pode ser prorrogado pelo tempo 
necessário, no caso de o procedimento de 
recurso ter sido iniciado mas não concluído 
no final do prazo de seis meses. Após esse 
período, os dados em causa devem ser 
eliminados, em conformidade com os 
artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais.

Or. en

Alteração 183
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) O presente regulamento não afeta 
as garantias processuais nem as medidas de 
investigação relacionadas com o acesso aos 
conteúdos e aos dados conexos 
conservados para efeitos da investigação e 
repressão de infrações terroristas, quer 
sejam regidas pelo direito nacional dos 
Estados-Membros quer pela legislação da 
União.

(23) O presente regulamento não afeta 
as garantias processuais nem as medidas de 
investigação relacionadas com o acesso aos 
conteúdos e aos dados conexos 
conservados para efeitos da investigação e 
repressão de infrações terroristas, quer 
sejam regidas pelo direito nacional dos 
Estados-Membros quer pela legislação da 
União. Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras claras e precisas que 
indiquem as circunstâncias e condições 
em que as autoridades nacionais 
competentes poderão ter acesso aos 
conteúdos conservados e quaisquer dados 
conexos, com vista, em particular, à 
salvaguarda do exercício efetivo dos 
direitos fundamentais e à prevenção de 
violações de direitos fundamentais. O 
acesso a tais conteúdos e dados deve ser 
sujeito a uma revisão prévia por parte de 
um tribunal ou de um órgão 
administrativo independente, exceto em 
casos de urgência devidamente 
comprovada.

Or. en

Alteração 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O presente regulamento não afeta 
as garantias processuais nem as medidas de 
investigação relacionadas com o acesso aos 
conteúdos e aos dados conexos 
conservados para efeitos da investigação e 
repressão de infrações terroristas, quer 
sejam regidas pelo direito nacional dos 
Estados-Membros quer pela legislação da 

(23) O presente regulamento não afeta 
as garantias processuais nem as medidas de 
investigação relacionadas com o acesso aos 
conteúdos e aos dados conexos 
conservados para efeitos da investigação e 
repressão de infrações terroristas, quer 
sejam regidas pelo direito nacional dos 
Estados-Membros quer pela legislação da 
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União. União. O acesso a tais conteúdos e dados 
deve ser sujeito a uma revisão por parte 
de um tribunal ou de um órgão 
administrativo independente, exceto em 
casos urgentes.

Or. en

Alteração 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
ilegais é essencial para aumentar a 
responsabilidade perante os utilizadores e a 
confiança dos cidadãos nos prestadores de 
serviços de alojamento e nas autoridades 
competentes na União. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações detalhadas e úteis sobre 
as medidas adotadas em matéria de 
deteção, identificação e remoção de 
conteúdos terroristas ilegais e as potenciais 
restrições impostas sobre conteúdos 
legais. Do mesmo modo, as autoridades 
competentes devem publicar relatórios de 
transparência anuais com informações 
detalhadas e úteis sobre o número de 
decisões jurídicas emitidas, o número de 
remoções, a quantidade de conteúdos 
terroristas ilegais identificados e detetados 
que tenham resultado na investigação e 
repressão de infrações terroristas e o 
número de restrições impostas sobre 
conteúdos legais.

Or. en
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Alteração 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas e promover o intercâmbio de 
boas práticas para combater eficazmente 
os conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem publicar 
relatórios de transparência anuais com 
informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.
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terroristas.

Or. en

Alteração 188
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual expostos a 
conteúdos terroristas devem publicar 
relatórios de transparência anuais com 
informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 189
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 

(24) A transparência da política dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual em relação aos conteúdos terroristas 
ilegais é essencial para aumentar a sua 
responsabilidade perante os seus 
utilizadores e a confiança dos cidadãos no 
Mercado Único Digital. Os prestadores de 
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serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas.

serviços de alojamento virtual devem 
publicar relatórios de transparência anuais 
com informações úteis sobre as medidas 
adotadas em matéria de deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas ilegais.

Or. en

Alteração 190
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os fornecedores de conteúdos 
cujos conteúdos tenham sido removidos 
na sequência de uma decisão de remoção 
deverão ter direito a um recurso efetivo 
nos termos do artigo 19.º do TUE e do 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 191
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
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rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições.

rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições. Os Estados-Membros devem 
igualmente garantir que os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e os 
fornecedores de conteúdos podem exercer 
efetivamente o seu direito a um recurso 
judicial. Além disso, os fornecedores de 
conteúdos cujos conteúdos foram 
removidos na sequência de uma decisão 
de remoção deverão ter direito a um 
recurso judicial efetivo nos termos do 
artigo 19.º do TUE e do artigo 47.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Por outro lado, importa 
criar mecanismos de recurso eficazes a 
nível nacional para assegurar que 
qualquer parte objeto de uma decisão de 
remoção emitida por uma autoridade 
judicial competente tenha o direito de 
recorrer a um órgão jurisdicional. O 
procedimento de recurso não deverá 
prejudicar a repartição de competências 
dentro dos sistemas judiciais nacionais.

Or. en

Alteração 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
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por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual repor os conteúdos que tenham 
sido removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições.

por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos.

Or. en

Alteração 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições.

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem ter acesso a um 
mecanismo eficaz de recurso e reparação 
perante um órgão jurisdicional dos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 194
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e de informação. Os prestadores 
de serviços de alojamento virtual devem, 
por conseguinte, estabelecer mecanismos 
de reclamação fáceis de utilizar e garantir 
que as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar, por 
outros motivos, os seus próprios termos e 
condições.

(25) Os procedimentos de reclamação 
constituem uma garantia necessária contra 
a remoção por erro de conteúdos 
protegidos a título da liberdade de 
expressão e da liberdade de receber e 
transmitir informação. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem, por 
conseguinte, estabelecer mecanismos de 
reclamação fáceis de utilizar e garantir que 
as reclamações são tratadas com toda a 
rapidez e transparência relativamente ao 
fornecedor de conteúdos. A obrigação de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
repor os conteúdos que tenham sido 
removidos por erro não afeta a 
possibilidade de o mesmo aplicar os seus 
próprios termos e condições.

Or. en

Alteração 195
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
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prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem 
ser prestadas informações suplementares 
sobre as razões da supressão, bem como 
sobre as possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. Sempre que 
as autoridades competentes decidam que, 
por razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é contraproducente notificar 
diretamente o fornecedor de conteúdos 
quanto à remoção de conteúdos ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos, devem 
informar o prestador de serviços de 
alojamento virtual.

Or. en

Alteração 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
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prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem ser 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como sobre as 
possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à 
remoção de conteúdos ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos, devem informar o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual.

prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. Dependendo 
das circunstâncias, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual podem 
substituir os conteúdos considerados 
terroristas por uma mensagem que indique 
que estes foram removidos ou o acesso aos 
mesmos bloqueado em conformidade com 
o presente regulamento. Devem ser sempre 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como sobre as 
possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos, sem necessidade 
de pedido prévio.

Or. en

Alteração 197
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido. Para o efeito, 
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o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem ser 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como sobre as 
possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

o prestador de serviços de alojamento 
virtual deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. Por norma, 
é exigida uma notificação clara ao 
fornecedor de conteúdos. Em 
circunstâncias excecionais, os prestadores 
de serviços de alojamento virtual podem 
substituir os conteúdos considerados 
terroristas ilegais primeiro por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos em conformidade com o 
presente regulamento. Devem ser prestadas 
com a notificação informações 
suplementares sobre as razões da 
supressão, bem como uma cópia da 
decisão de remoção e informações sobre 
as possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos perante um 
tribunal. Sempre que as autoridades 
competentes decidam que, por razões de 
segurança pública, nomeadamente no 
contexto de uma investigação, quando se 
revelar proporcionado e necessário, é 
inadequado ou contraproducente notificar 
diretamente o fornecedor de conteúdos 
quanto à remoção de conteúdos ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos, devem 
informar o prestador de serviços de 
alojamento virtual.

Or. en

Alteração 198
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
as pessoas tenham a possibilidade de 
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conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem ser 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como sobre as 
possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem ser 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como uma 
cópia da decisão de remoção e 
informações sobre as possibilidades de 
contestação do fornecedor de conteúdos. 
Sempre que as autoridades competentes 
decidam que, por razões de segurança 
pública, nomeadamente no contexto de 
uma investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en

Alteração 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 

(26) A proteção jurídica efetiva 
consagrada no artigo 19.º do TUE e no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige que 
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as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. No entanto, 
não é necessariamente exigida uma 
notificação ao fornecedor de conteúdos. 
Dependendo das circunstâncias, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual podem substituir os conteúdos 
considerados terroristas por uma 
mensagem que indique que estes foram 
removidos ou o acesso aos mesmos 
bloqueado em conformidade com o 
presente regulamento. A pedido, devem ser 
prestadas informações suplementares sobre 
as razões da supressão, bem como sobre as 
possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

as pessoas tenham a possibilidade de 
conhecer as razões pelas quais o conteúdo 
que carregaram foi removido ou bloqueado 
o acesso ao mesmo. Para o efeito, o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve disponibilizar ao fornecedor de 
conteúdos informações úteis que lhe 
permitam contestar a decisão. Dependendo 
das circunstâncias, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual podem 
substituir os conteúdos considerados 
terroristas por uma mensagem que indique 
que estes foram removidos ou o acesso aos 
mesmos bloqueado em conformidade com 
o presente regulamento. A pedido, devem 
ser prestadas informações suplementares 
sobre as razões da supressão, bem como 
sobre as possibilidades de contestação do 
fornecedor de conteúdos. Sempre que as 
autoridades competentes decidam que, por 
razões de segurança pública, 
nomeadamente no contexto de uma 
investigação, é inadequado ou 
contraproducente notificar diretamente o 
fornecedor de conteúdos quanto à remoção 
de conteúdos ou o bloqueio do acesso aos 
mesmos, devem informar o prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en

Alteração 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
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mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção ou enviam sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em conformidade 
com o seu atual mandato e com o quadro 
jurídico em vigor.

mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, antes de emitirem decisões de 
remoção ou quando enviarem sinalizações 
de conteúdos aos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Ao decidir da 
emissão de uma decisão de remoção, a 
autoridade competente deverá ter 
devidamente em conta as eventuais 
notificações de interferências com 
interesses de investigação 
(«desconflitualização»). Quando uma 
autoridade competente é informada 
acerca de uma decisão de remoção 
existente emitida pela autoridade 
competente de outro Estado-Membro, 
deverá abster-se de emitir uma decisão 
duplicada. A Europol poderá prestar apoio 
na aplicação das disposições do presente 
regulamento, em conformidade com o seu 
atual mandato e com o quadro jurídico em 
vigor.

Or. en

Alteração 201
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção ou enviam sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em 
conformidade com o seu atual mandato e 

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual.
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com o quadro jurídico em vigor.

Or. en

Alteração 202
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção ou enviam sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em 
conformidade com o seu atual mandato e 
com o quadro jurídico em vigor.

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual.

Or. en

Alteração 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, antes de emitirem decisões de 
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remoção ou enviam sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em conformidade 
com o seu atual mandato e com o quadro 
jurídico em vigor.

remoção ou enviarem sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em conformidade 
com o seu atual mandato e com o quadro 
jurídico em vigor.

Or. en

Alteração 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção ou enviam sinalizações de 
conteúdos aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em conformidade 
com o seu atual mandato e com o quadro 
jurídico em vigor.

(27) A fim de evitar a duplicação de 
esforços e as eventuais interferências com 
as investigações, as autoridades 
competentes devem informar-se 
mutuamente, coordenar a sua ação e 
cooperar entre si e, se for caso disso, com a 
Europol, quando emitem decisões de 
remoção aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual. A Europol poderá 
prestar apoio na aplicação das disposições 
do presente regulamento, em conformidade 
com o seu atual mandato e com o quadro 
jurídico em vigor.

Or. en

Alteração 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar uma aplicação (28) As autoridades competentes dos 
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eficaz e suficientemente coerente das 
medidas pró-ativas, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
concertar-se no que diz respeito às 
discussões com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual sobre a 
identificação, aplicação e avaliação de 
medidas pró-ativas específicas. Essa 
cooperação é igualmente necessária no que 
se refere à adoção de normas em matéria 
de sanções, bem como à sua aplicação e 
execução.

Estados-Membros devem concertar-se com 
vista à emissão de uma decisão de 
remoção na sua respetiva jurisdição. Essa 
cooperação é igualmente necessária no que 
se refere à adoção de normas em matéria 
de sanções, bem como à sua aplicação e 
execução.

Or. en

Alteração 206
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente das 
medidas pró-ativas, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
concertar-se no que diz respeito às 
discussões com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual sobre a 
identificação, aplicação e avaliação de 
medidas pró-ativas específicas. Essa 
cooperação é igualmente necessária no 
que se refere à adoção de normas em 
matéria de sanções, bem como à sua 
aplicação e execução.

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente da 
adoção de normas em matéria de sanções, 
bem como a sua aplicação e execução, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem concertar-se no 
que diz respeito às discussões com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual.

Or. en

Alteração 207
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente das 
medidas pró-ativas, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
concertar-se no que diz respeito às 
discussões com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual sobre a identificação, 
aplicação e avaliação de medidas 
pró-ativas específicas. Essa cooperação é 
igualmente necessária no que se refere à 
adoção de normas em matéria de sanções, 
bem como à sua aplicação e execução.

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente das 
medidas por parte dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem concertar-se no 
que diz respeito às discussões com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual sobre as decisões de remoção e a 
identificação, aplicação e avaliação de 
medidas suplementares específicas. Essa 
cooperação é igualmente necessária no que 
se refere à adoção de normas em matéria 
de sanções, bem como à sua aplicação e 
execução.

Or. en

Alteração 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente das 
medidas pró-ativas, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
concertar-se no que diz respeito às 
discussões com os prestadores de serviços 
de alojamento virtual sobre a identificação, 
aplicação e avaliação de medidas pró-
ativas específicas. Essa cooperação é 
igualmente necessária no que se refere à 
adoção de normas em matéria de sanções, 
bem como à sua aplicação e execução.

(28) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e suficientemente coerente das 
medidas pró-ativas, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
concertar-se e cooperar no que diz respeito 
às discussões com os prestadores de 
serviços de alojamento virtual sobre a 
identificação, aplicação e avaliação de 
medidas pró-ativas específicas. Essa 
cooperação é igualmente necessária no que 
se refere à adoção de normas em matéria 
de sanções, bem como à sua aplicação e 
execução.

Or. en
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Alteração 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções 
seja plenamente informada da emissão de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como dos contactos 
subsequentes entre o prestador de serviços 
de alojamento virtual e a autoridade 
competente em causa. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de canais e mecanismos de 
comunicação adequados que permitam 
partilhar as informações pertinentes em 
tempo útil.

(29) Para o efeito, os Estados-Membros 
devem assegurar a existência de canais e 
mecanismos de comunicação adequados 
que permitam partilhar as informações 
pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 210
Michał Boni

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como dos contactos 
subsequentes entre o prestador de serviços 
de alojamento virtual e a autoridade 
competente em causa. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de canais e mecanismos de 

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como dos contactos 
subsequentes entre o prestador de serviços 
de alojamento virtual e as autoridades 
competentes em causa nos outros 
Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
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comunicação adequados que permitam 
partilhar as informações pertinentes em 
tempo útil.

existência de canais e mecanismos de 
comunicação adequados que permitam 
partilhar as informações pertinentes em 
tempo útil.

Or. en

Alteração 211
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como dos contactos 
subsequentes entre o prestador de serviços 
de alojamento virtual e a autoridade 
competente em causa. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de canais e mecanismos de 
comunicação adequados que permitam 
partilhar as informações pertinentes em 
tempo útil.

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 
decisões de remoção, bem como dos 
contactos subsequentes entre o prestador de 
serviços de alojamento virtual e a 
autoridade competente em causa. Para o 
efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de canais e 
mecanismos de comunicação adequados e 
seguros que permitam partilhar as 
informações pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 212
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 

(29) É essencial que a autoridade 
competente do Estado-Membro 
responsável pela aplicação de sanções seja 
plenamente informada da emissão de 
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decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como dos contactos 
subsequentes entre o prestador de serviços 
de alojamento virtual e a autoridade 
competente em causa. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
existência de canais e mecanismos de 
comunicação adequados que permitam 
partilhar as informações pertinentes em 
tempo útil.

decisões de remoção, bem como dos 
contactos subsequentes entre o prestador de 
serviços de alojamento virtual e a 
autoridade competente em causa. Para o 
efeito, os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de canais e 
mecanismos de comunicação adequados 
que permitam partilhar as informações 
pertinentes em tempo útil.

Or. en

Alteração 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar a rapidez dos 
intercâmbios entre as autoridades 
competentes, bem como com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, e para evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros podem 
recorrer a instrumentos desenvolvidos pela 
Europol, tais como a atual aplicação de 
gestão de sinalizações de conteúdos na 
Internet ou os instrumentos que lhe 
sucederão.

(30) Para facilitar a rapidez dos 
intercâmbios entre as autoridades 
competentes, bem como com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, e para evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros são 
incentivados a recorrer a instrumentos 
desenvolvidos pela Europol, tais como a 
atual aplicação de gestão de sinalizações de 
conteúdos na Internet ou os instrumentos 
que lhe sucederão. A Europol deve dispor 
dos recursos financeiros e humanos 
necessários para desenvolver esses 
instrumentos destinados a apoiar os 
Estados-Membros na aplicação do 
presente regulamento e melhorá-los no 
sentido de aumentar a normalização das 
sinalizações de conteúdos e reforçar a 
coordenação das decisões de remoção ao 
nível da UE, continuando 
simultaneamente a prestar apoio 
especializado aos Estados-Membros e aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual.
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Or. en

Alteração 214
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar a rapidez dos 
intercâmbios entre as autoridades 
competentes, bem como com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, e para evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros podem 
recorrer a instrumentos desenvolvidos pela 
Europol, tais como a atual aplicação de 
gestão de sinalizações de conteúdos na 
Internet ou os instrumentos que lhe 
sucederão.

(30) Para facilitar a rapidez dos 
intercâmbios entre as autoridades 
competentes, bem como com os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual, e para evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros podem 
recorrer a instrumentos desenvolvidos pela 
Europol ou pela Eurojust.

Or. en

Alteração 215
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Tendo em conta as consequências 
particularmente graves de determinados 
conteúdos terroristas, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
informar imediatamente as autoridades do 
Estado-Membro em causa, ou as 
autoridades competentes do país onde estão 
estabelecidos ou têm um representante 
legal, da existência de qualquer elemento 
de prova de uma infração terrorista de que 
tenham conhecimento. A fim de assegurar 
a proporcionalidade, esta obrigação é 
limitada às infrações terroristas na aceção 

(31) Tendo em conta as consequências 
particularmente graves de determinados 
conteúdos terroristas, os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
informar imediatamente as autoridades do 
Estado-Membro em causa, ou as 
autoridades competentes do país onde estão 
estabelecidos ou têm um representante 
legal, da existência de qualquer elemento 
de prova de uma infração terrorista de que 
tenham conhecimento. A fim de assegurar 
a proporcionalidade, esta obrigação é 
limitada às infrações terroristas na aceção 
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do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 
2017/541. A obrigação de informar não 
impõe aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual a obrigação de 
procurarem ativamente esses elementos de 
prova. O Estado-Membro em causa é o 
Estado-Membro competente relativamente 
à investigação e à repressão das infrações 
terroristas nos termos da Diretiva (UE) 
2017/541, com base na nacionalidade do 
autor ou da potencial vítima da infração ou 
no local visado pelo ato terrorista. Em caso 
de dúvida, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual podem transmitir as 
informações à Europol, que lhes deve dar 
seguimento em conformidade com o seu 
mandato, nomeadamente transmitindo-as 
às autoridades nacionais pertinentes.

do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 
2017/541. A obrigação de informar não 
impõe aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual a obrigação de 
procurarem ativamente esses elementos de 
prova. O Estado-Membro em causa é o 
Estado-Membro competente relativamente 
à investigação e à repressão das infrações 
terroristas nos termos da Diretiva (UE) 
2017/541, com base na nacionalidade do 
autor ou da potencial vítima da infração ou 
no local visado pelo ato terrorista.

Or. en

Alteração 216
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser autorizadas 
a utilizar estas informações para tomarem 
as medidas de investigação previstas no 
direito dos Estados-Membros ou da 
União, nomeadamente a emissão de uma 
ordem europeia de entrega de provas ao 
abrigo do Regulamento relativo às ordens 
europeias de entrega ou de conservação 
de provas eletrónicas em matéria penal14.

Suprimido

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en
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Alteração 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser autorizadas 
a utilizar estas informações para tomarem 
as medidas de investigação previstas no 
direito dos Estados-Membros ou da 
União, nomeadamente a emissão de uma 
ordem europeia de entrega de provas ao 
abrigo do Regulamento relativo às ordens 
europeias de entrega ou de conservação 
de provas eletrónicas em matéria penal14.

Suprimido

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Alteração 218
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser autorizadas a 
utilizar estas informações para tomarem as 
medidas de investigação previstas no 
direito dos Estados-Membros ou da União, 
nomeadamente a emissão de uma ordem 
europeia de entrega de provas ao abrigo 
do Regulamento relativo às ordens 
europeias de entrega ou de conservação 
de provas eletrónicas em matéria penal14.

(32) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser autorizadas a 
utilizar estas informações para tomarem as 
medidas de investigação previstas no 
direito dos Estados-Membros ou da União.

_________________
14 COM(2018) 225 final.
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Or. en

Justificação

Ainda não existe acordo sobre a proposta em matéria de provas eletrónicas.

Alteração 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar que o 
ponto de contacto está acessível 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem incluir informações sobre a língua 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual expostos a conteúdos 
terroristas devem assegurar que o ponto de 
contacto está acessível 24 horas por dia e 7 
dias por semana. As informações sobre o 
ponto de contacto devem incluir 
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em que pode ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

informações sobre a língua em que pode 
ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições. Os prestadores de 
serviços de alojamento virtual devem 
estabelecer esse ponto de contacto assim 
que tomem conhecimento de tais 
conteúdos, o mais tardar e sem demora 
após terem recebido a primeira decisão de 
remoção.

Or. en

Alteração 220
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
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designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora 
a contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar que o 
ponto de contacto está acessível 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem incluir informações sobre a língua 
em que pode ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. As informações sobre o 
ponto de contacto devem incluir 
informações sobre a língua em que pode 
ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

Or. en

Alteração 221
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 



AM\1177908PT.docx 33/105 PE636.150v02-00

PT

técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora 
a contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar que o 
ponto de contacto está acessível 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem incluir informações sobre a língua 
em que pode ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. As informações sobre o 
ponto de contacto devem incluir 
informações sobre a língua em que pode 
ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

Or. en

Alteração 222
Michał Boni

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
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operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora 
a contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar que o 
ponto de contacto está acessível 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem incluir informações sobre a língua 
em que pode ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
rápida dos conteúdos terroristas ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos após a 
receção de uma decisão de remoção, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar que o ponto de 
contacto está acessível 24 horas por dia e 7 
dias por semana. As informações sobre o 
ponto de contacto devem incluir 
informações sobre a língua em que pode 
ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

Or. en

Alteração 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os 
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Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção 
e das sinalizações de conteúdos. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
dos conteúdos terroristas ou o bloqueio do 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora 
a contar da receção de uma decisão de 
remoção, os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem assegurar que o 
ponto de contacto está acessível 24 horas 
por dia e 7 dias por semana. As 
informações sobre o ponto de contacto 
devem incluir informações sobre a língua 
em que pode ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

Estados-Membros devem estabelecer 
pontos de contacto para facilitar o 
tratamento rápido das decisões de remoção. 
Contrariamente ao representante legal, o 
ponto de contacto serve objetivos 
operacionais. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
deve consistir em qualquer meio específico 
que permita a apresentação de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos 
por via eletrónica, bem como em meios 
técnicos e humanos que permitam o seu 
tratamento rápido. O ponto de contacto do 
prestador de serviços de alojamento virtual 
não deve necessariamente estar 
estabelecido na União, e o prestador de 
serviços de alojamento virtual é livre de 
designar um ponto de contacto existente, 
desde que este seja capaz de desempenhar 
as funções previstas no presente 
regulamento. A fim de garantir a remoção 
sem demora dos conteúdos terroristas ou o 
bloqueio do acesso aos mesmos após a 
receção de uma decisão de remoção, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual devem assegurar que o ponto de 
contacto está acessível 24 horas por dia e 7 
dias por semana. As informações sobre o 
ponto de contacto devem incluir 
informações sobre a língua em que pode 
ser contactado. Para facilitar a 
comunicação entre os prestadores de 
serviços de alojamento virtual e as 
autoridades competentes, os prestadores de 
serviços são encorajados a permitir a 
comunicação numa das línguas oficiais da 
União em que estejam disponíveis os seus 
termos e condições.

Or. en

Alteração 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
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Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do Estado-
Membro em que tem o seu estabelecimento 
principal ou no qual designou um 
representante legal. No entanto, sempre 
que outro Estado-Membro emita uma 
decisão de remoção, as suas autoridades 
devem poder executá-la mediante a 
aplicação de medidas coercivas não 
punitivas, tais como sanções pecuniárias 
compulsórias. No caso de um prestador de 
serviços de alojamento virtual que não 
tenha um estabelecimento na União e não 
designe um representante legal, qualquer 
Estado-Membro deve, não obstante, poder 
aplicar sanções, desde que seja respeitado o 
princípio ne bis in idem.

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do Estado-
Membro em que tem o seu estabelecimento 
principal ou no qual designou um 
representante legal. No caso de um 
prestador de serviços de alojamento virtual 
que não tenha um estabelecimento na 
União e não designe um representante 
legal, qualquer Estado-Membro deve, não 
obstante, poder aplicar sanções, desde que 
seja respeitado o princípio ne bis in idem.

Or. en

Alteração 225
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
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serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No 
entanto, sempre que outro 
Estado-Membro emita uma decisão de 
remoção, as suas autoridades devem 
poder executá-la mediante a aplicação de 
medidas coercivas não punitivas, tais 
como sanções pecuniárias compulsórias. 
No caso de um prestador de serviços de 
alojamento virtual que não tenha um 
estabelecimento na União e não designe 
um representante legal, qualquer 
Estado-Membro deve, não obstante, poder 
aplicar sanções, desde que seja respeitado o 
princípio ne bis in idem.

serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No caso 
de um prestador de serviços de alojamento 
virtual que não tenha um estabelecimento 
na União e não designe um representante 
legal, qualquer Estado-Membro deve, não 
obstante, poder aplicar sanções, desde que 
seja respeitado o princípio ne bis in idem.

Or. en

Alteração 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No 
entanto, sempre que outro Estado-
Membro emita uma decisão de remoção, 

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No caso 
de um prestador de serviços de alojamento 
virtual que não tenha um estabelecimento 
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as suas autoridades devem poder executá-
la mediante a aplicação de medidas 
coercivas não punitivas, tais como 
sanções pecuniárias compulsórias. No 
caso de um prestador de serviços de 
alojamento virtual que não tenha um 
estabelecimento na União e não designe 
um representante legal, qualquer Estado-
Membro deve, não obstante, poder aplicar 
sanções, desde que seja respeitado o 
princípio ne bis in idem.

na União e não designe um representante 
legal, qualquer Estado-Membro deve, não 
obstante, poder aplicar sanções, desde que 
seja respeitado o princípio ne bis in idem.

Or. en

Alteração 227
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No 
entanto, sempre que outro Estado-
Membro emita uma decisão de remoção, 
as suas autoridades devem poder executá-
la mediante a aplicação de medidas 
coercivas não punitivas, tais como 
sanções pecuniárias compulsórias. No 
caso de um prestador de serviços de 
alojamento virtual que não tenha um 
estabelecimento na União e não designe 
um representante legal, qualquer Estado-
Membro deve, não obstante, poder aplicar 

(34) Na ausência de um requisito geral 
no sentido de os prestadores de serviços 
assegurarem uma presença física no 
território da União, é necessário determinar 
claramente qual é o Estado-Membro cuja 
competência abrange o prestador de 
serviços de alojamento virtual que propõe 
serviços na União. Regra geral, o prestador 
de serviços de alojamento virtual é 
abrangido pela competência do 
Estado-Membro em que tem o seu 
estabelecimento principal ou no qual 
designou um representante legal. No caso 
de um prestador de serviços de alojamento 
virtual que não tenha um estabelecimento 
na União e não designe um representante 
legal, qualquer Estado-Membro deve, não 
obstante, poder aplicar sanções, desde que 
seja respeitado o princípio ne bis in idem.
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sanções, desde que seja respeitado o 
princípio ne bis in idem.

Or. en

Alteração 228
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que não estejam 
estabelecidos na União devem designar por 
escrito um representante legal, a fim de 
assegurar o cumprimento do presente 
regulamento e a execução das obrigações 
nele previstas.

(35) Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual que não estejam 
estabelecidos na União devem designar por 
escrito um representante legal, a fim de 
assegurar o cumprimento do presente 
regulamento e a execução das obrigações 
nele previstas. Os prestadores de serviços 
de alojamento virtual podem recorrer a 
um representante legal existente, desde 
que este esteja apto a desempenhar as 
funções previstas no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 229
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
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a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos, 
bem como da supervisão das medidas pró-
ativas e da aplicação de sanções. Cabe aos 
Estados-Membros decidir o número de 
autoridades que pretendem designar para 
desempenhar estas tarefas.

a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção, bem como da supervisão das 
medidas pró-ativas e da aplicação de 
sanções.

Or. en

Alteração 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos, 
bem como da supervisão das medidas pró-
ativas e da aplicação de sanções. Cabe aos 
Estados-Membros decidir o número de 
autoridades que pretendem designar para 
desempenhar estas tarefas.

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar uma autoridade competente. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de uma nova autoridade, podendo 
um organismo já existente ser encarregado 
de exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de uma autoridade 
competente encarregada da emissão de 
decisões de remoção e de sinalizações de 
conteúdos, bem como da supervisão das 
medidas pró-ativas e da aplicação de 
sanções.

Or. en

Alteração 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos, 
bem como da supervisão das medidas pró-
ativas e da aplicação de sanções. Cabe aos 
Estados-Membros decidir o número de 
autoridades que pretendem designar para 
desempenhar estas tarefas.

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades públicas  competentes 
independentes e imparciais. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção, bem como da supervisão das 
medidas pró-ativas e da aplicação de 
sanções. Cabe aos Estados-Membros 
decidir o número de autoridades que 
pretendem designar para desempenhar 
estas tarefas.

Or. en

Alteração 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos, 
bem como da supervisão das medidas pró-
ativas e da aplicação de sanções. Cabe aos 
Estados-Membros decidir o número de 
autoridades que pretendem designar para 
desempenhar estas tarefas.

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar uma autoridade competente em 
conformidade com os seus limites 
constitucionais. Esta obrigação não 
implica necessariamente a criação de uma 
nova autoridade, podendo um organismo 
já existente ser encarregado de exercer as 
funções previstas no presente regulamento. 
O presente regulamento exige a designação 
de autoridades competentes encarregadas 
da emissão de decisões de remoção e de 
sinalizações de conteúdos, bem como da 
supervisão das medidas pró-ativas e da 
aplicação de sanções.
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Or. en

Alteração 233
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades competentes. Esta 
obrigação não implica necessariamente a 
criação de novas autoridades, podendo um 
organismo já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção e de sinalizações de conteúdos, 
bem como da supervisão das medidas pró-
ativas e da aplicação de sanções. Cabe aos 
Estados-Membros decidir o número de 
autoridades que pretendem designar para 
desempenhar estas tarefas.

(37) Para efeitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
designar autoridades judiciais 
competentes. Esta obrigação não implica 
necessariamente a criação de novas 
autoridades, podendo um organismo 
judicial já existente ser encarregado de 
exercer as funções previstas no presente 
regulamento. O presente regulamento exige 
a designação de autoridades competentes 
encarregadas da emissão de decisões de 
remoção, bem como da supervisão das 
medidas suplementares e da aplicação de 
sanções. Cabe aos Estados-Membros 
decidir o número de autoridades que 
pretendem designar para desempenhar 
estas tarefas.

Or. en

Alteração 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os Estados-Membros devem 
comunicar as autoridades competentes 
que designaram ao abrigo do presente 
regulamento à Comissão, que publica em 
linha uma compilação das autoridades 
competentes por Estado-Membro. O 
registo em linha deve ser facilmente 
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acessível, a fim de facilitar aos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a verificação rápida da 
autenticidade das decisões de remoção.

Or. en

Alteração 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual sistematicamente não remover 
conteúdos terroristas ou não bloquear o 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora 
a contar da receção de uma decisão de 
remoção. Os casos específicos de 
incumprimento poderão ser sancionados, 
respeitando ao mesmo tempo os princípios 
de ne bis in idem e da proporcionalidade e 
garantindo que tais sanções têm em conta 
uma falha sistemática. A fim de garantir a 
segurança jurídica, o regulamento deve 
estabelecer em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Os casos específicos de 
incumprimento poderão ser sancionados, 
respeitando ao mesmo tempo os princípios 
de ne bis in idem e da proporcionalidade e 
garantindo que tais sanções têm em conta 
uma falha sistemática. A fim de garantir a 
segurança jurídica, o regulamento deve 
estabelecer em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. Ao determinar se devem ou não 
ser impostas sanções pecuniárias, devem 
ser tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.
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Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 236
Axel Voss

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
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apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Além disso, a autoridade 
competente deve ter em conta se o 
prestador de serviços de alojamento 
virtual é uma empresa em fase de 
arranque ou uma pequena e média 
empresa e determinar numa base 
casuística a sua capacidade de atender 
adequadamente à decisão de remoção. 
Em casos justificados, a autoridade 
competente pode decidir suspender ou 
atenuar a sanção contra a empresa em 
fase de arranque ou a pequena e média 
empresa. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, que poderão ser de 
natureza administrativa ou penal, 
incluindo, se for caso disso, orientações 
para o cálculo das coimas. Serão aplicadas 
sanções particularmente severas no caso de 
o prestador de serviços de alojamento 
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terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

virtual sistematicamente não remover 
conteúdos terroristas ou não bloquear o 
acesso aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção de uma decisão de 
remoção. Os casos específicos de 
incumprimento poderão ser sancionados, 
respeitando ao mesmo tempo os princípios 
de ne bis in idem e da proporcionalidade e 
garantindo que tais sanções têm em conta 
uma falha sistemática. Ao determinarem se 
deve ser aplicada uma sanção, os 
Estados-Membros deverão ter em conta os 
relatórios elaborados pelos prestadores de 
serviços de alojamento virtual sempre que 
não sejam capazes de executar uma 
decisão de remoção atempadamente. Os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
capacidade económica e técnica dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 
Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. Ao determinar se devem ou não 
ser impostas sanções pecuniárias, devem 
ser tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 239
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar 
da receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 
Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
recusar sistematicamente a remoção de 
conteúdos terroristas ilegais sem demora 
após a receção de uma decisão de 
remoção. Os casos específicos de 
incumprimento poderão ser sancionados, 
respeitando ao mesmo tempo os princípios 
de ne bis in idem e da proporcionalidade e 
garantindo que tais sanções têm em conta 
uma falha sistemática. A fim de garantir a 
segurança jurídica, o regulamento deve 
estabelecer em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. Ao determinar se devem ou não 
ser impostas sanções pecuniárias, devem 
ser tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas ilegais.

Or. en
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Alteração 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 
Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos sem demora após a receção de 
uma decisão de remoção. Os casos 
específicos de incumprimento poderão ser 
sancionados, respeitando ao mesmo tempo 
os princípios de ne bis in idem e da 
proporcionalidade e garantindo que tais 
sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. Ao determinar se devem ou não 
ser impostas sanções pecuniárias, devem 
ser tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas ilegais.
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terroristas.

Or. en

Alteração 241
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas, a fim de assegurar a 
proporcionalidade das sanções, de acordo 
com a dimensão e os recursos do 
prestador de serviços de alojamento 
virtual. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
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prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
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apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas, devendo igualmente 
punir a remoção abusiva de conteúdos 
legais efetuada a título do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 243
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual, devendo ser adotada 
uma abordagem uniforme a este respeito 
em toda a União Europeia. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
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jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. ro

Alteração 244
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 

(38) As sanções podem contribuir para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente dissuasivas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos após a receção de uma decisão de 
remoção. Os casos específicos de 
incumprimento poderão ser sancionados, 
respeitando ao mesmo tempo os princípios 
de ne bis in idem e da proporcionalidade e 



PE636.150v02-00 54/105 AM\1177908PT.docx

PT

idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento 
do artigo 6.º só devem ser adotadas em 
relação a obrigações decorrentes de um 
pedido de apresentação de um relatório 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou de uma 
decisão que imponha medidas pró-ativas 
adicionais nos termos do artigo 6.º, n.º 4. 
Ao determinar se devem ou não ser 
impostas sanções pecuniárias, devem ser 
tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

garantindo que tais sanções têm em conta 
uma falha sistemática e contínua, o 
interesse pecuniário, bem como outros 
fatores atenuantes ou agravantes da não 
remoção de conteúdos terroristas. As 
sanções e eventuais penas não devem 
encorajar a remoção arbitrária por parte 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas. A fim de garantir a 
segurança jurídica, o regulamento deve 
estabelecer em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. Ao determinar se devem ou não 
ser impostas sanções pecuniárias, devem 
ser tidos devidamente em conta os recursos 
financeiros do prestador. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
sanções não encorajam a remoção de 
conteúdos que não sejam conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 

(38) As sanções podem ser necessárias 
para assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 
sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
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receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 246
Michał Boni

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 

(38) São necessárias sanções para 
assegurar o cumprimento efetivo das 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento pelos prestadores de serviços 
de alojamento virtual. Os 
Estados-Membros devem adotar normas 
em matéria de sanções, incluindo, se for 
caso disso, orientações para o cálculo das 
coimas. Serão aplicadas sanções 
particularmente severas no caso de o 
prestador de serviços de alojamento virtual 



PE636.150v02-00 56/105 AM\1177908PT.docx

PT

sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção de uma decisão de remoção. Os 
casos específicos de incumprimento 
poderão ser sancionados, respeitando ao 
mesmo tempo os princípios de ne bis in 
idem e da proporcionalidade e garantindo 
que tais sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

sistematicamente não remover conteúdos 
terroristas ou não bloquear o acesso aos 
mesmos rapidamente após a receção de 
uma decisão de remoção. Os casos 
específicos de incumprimento poderão ser 
sancionados, respeitando ao mesmo tempo 
os princípios de ne bis in idem e da 
proporcionalidade e garantindo que tais 
sanções têm em conta uma falha 
sistemática. A fim de garantir a segurança 
jurídica, o regulamento deve estabelecer 
em que medida as obrigações 
correspondentes podem ser objeto de 
sanções. As sanções por incumprimento do 
artigo 6.º só devem ser adotadas em relação 
a obrigações decorrentes de um pedido de 
apresentação de um relatório nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, ou de uma decisão que 
imponha medidas pró-ativas adicionais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4. Ao determinar 
se devem ou não ser impostas sanções 
pecuniárias, devem ser tidos devidamente 
em conta os recursos financeiros do 
prestador. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções não encorajam a 
remoção de conteúdos que não sejam 
conteúdos terroristas.

Or. en

Alteração 247
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A fim de permitir, quando 
necessário, alterar rapidamente o conteúdo 
dos modelos a utilizar para efeitos do 
presente regulamento, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão no que respeita à alteração dos 

(40) A fim de permitir, quando 
necessário, alterar rapidamente o conteúdo 
dos modelos a utilizar para efeitos do 
presente regulamento, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão no que respeita à alteração dos 
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anexos I, II e III do presente regulamento. 
A fim de ter em conta os progressos 
tecnológicos e o quadro jurídico conexo, a 
Comissão deve também ser habilitada a 
adotar atos delegados para completar o 
presente regulamento com requisitos 
técnicos relativos aos meios eletrónicos 
que as autoridades competentes devem 
utilizar para transmitir as decisões de 
remoção. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor» de 13 
de abril de 201615. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
atos delegados.

anexos I, II e III do presente regulamento. 
A fim de ter em conta os progressos 
tecnológicos e o quadro jurídico conexo, a 
Comissão deve também ser habilitada a 
adotar atos delegados para completar o 
presente regulamento com requisitos 
técnicos relativos aos meios eletrónicos 
que as autoridades competentes devem 
utilizar para transmitir as decisões de 
remoção e para determinar o que 
corresponde a um número significativo de 
decisões de remoção não contestadas ao 
abrigo do presente regulamento. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam conduzidas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor» de 13 
de abril de 201615. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
atos delegados.

_________________ _________________
15 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 15 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificação

Ato delegado acrescentado ao artigo 19.º

Alteração 248
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem 
recolher informações sobre a aplicação da 
legislação. Deve ser elaborado um 
programa pormenorizado de 
acompanhamento das realizações, dos 
resultados e dos impactos do presente 
regulamento, tendo em vista contribuir 
para uma avaliação da legislação.

(41) Os Estados-Membros devem 
recolher informações sobre a aplicação da 
legislação, nomeadamente informações 
sobre o número de casos bem-sucedidos 
de deteção, investigação e repressão de 
infrações terroristas em consequência do 
presente regulamento. Deve ser elaborado 
um programa pormenorizado de 
acompanhamento das realizações, dos 
resultados e dos impactos do presente 
regulamento, tendo em vista contribuir 
para uma avaliação da legislação.

Or. en

Alteração 249
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Com base nos resultados e 
conclusões do relatório de execução e no 
resultado do exercício de monitorização, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento pelo menos três 
anos após a sua entrada em vigor. A 
avaliação deve basear-se nos cinco 
critérios de eficiência, eficácia, 
pertinência, coerência e valor 
acrescentado da UE. Avaliará o 
funcionamento das diferentes medidas 
operacionais e técnicas previstas no 
regulamento, nomeadamente a eficácia das 
medidas destinadas a melhorar a deteção, 
identificação e remoção de conteúdos 
terroristas, a eficácia dos mecanismos de 
garantia, bem como as repercussões sobre 
os direitos e interesses de terceiros 
potencialmente afetados, incluindo um 
reexame da obrigação de informar os 
fornecedores de conteúdos.

(42) Com base nos resultados e 
conclusões do relatório de execução e no 
resultado do exercício de monitorização, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento três anos após a 
sua entrada em vigor. Avaliará o 
funcionamento das diferentes medidas 
previstas no regulamento, nomeadamente a 
eficácia das medidas destinadas a melhorar 
a deteção, identificação e remoção de 
conteúdos terroristas, a eficácia dos 
mecanismos de garantia, bem como as 
repercussões sobre os direitos 
fundamentais potencialmente afetados, 
incluindo a liberdade de expressão e de 
informação, os direitos à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, a liberdade de empresa e os 
direitos à privacidade e à proteção dos 
dados pessoais.
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Or. en

Alteração 250
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Com base nos resultados e 
conclusões do relatório de execução e no 
resultado do exercício de monitorização, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento pelo menos três 
anos após a sua entrada em vigor. A 
avaliação deve basear-se nos cinco critérios 
de eficiência, eficácia, pertinência, 
coerência e valor acrescentado da UE. 
Avaliará o funcionamento das diferentes 
medidas operacionais e técnicas previstas 
no regulamento, nomeadamente a eficácia 
das medidas destinadas a melhorar a 
deteção, identificação e remoção de 
conteúdos terroristas, a eficácia dos 
mecanismos de garantia, bem como as 
repercussões sobre os direitos e interesses 
de terceiros potencialmente afetados, 
incluindo um reexame da obrigação de 
informar os fornecedores de conteúdos.

(42) Com base nos resultados e 
conclusões do relatório de execução e no 
resultado do exercício de monitorização, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
do presente regulamento pelo menos três 
anos após a sua entrada em vigor. A 
avaliação deve basear-se nos cinco critérios 
de necessidade e proporcionalidade, 
eficácia, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da UE. Avaliará o 
funcionamento das diferentes medidas 
operacionais e técnicas previstas no 
regulamento, nomeadamente a eficácia da 
remoção de conteúdos terroristas ilegais, a 
eficácia dos mecanismos de garantia, bem 
como as repercussões sobre os direitos 
fundamentais e interesses de pessoas 
singulares afetados, incluindo um reexame 
da obrigação de informar os fornecedores 
de conteúdos.

Or. en

Alteração 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, assegurar 
o bom funcionamento do Mercado Único 
Digital prevenindo a difusão de conteúdos 

Suprimido
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terroristas em linha, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos da limitação, ser 
mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esse objetivo.

Or. en

Alteração 252
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, assegurar o 
bom funcionamento do Mercado Único 
Digital prevenindo a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos da limitação, ser 
mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

(43) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, assegurar o 
bom funcionamento do Mercado Único 
Digital contribuindo para a investigação 
das infrações terroristas e fazendo face à 
difusão de conteúdos terroristas em linha, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros e pode, pois, 
devido à dimensão e aos efeitos da 
limitação, ser mais bem alcançado ao nível 
da União, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esse objetivo.

Or. en



AM\1177908PT.docx 61/105 PE636.150v02-00

PT

Alteração 253
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, assegurar o 
bom funcionamento do Mercado Único 
Digital prevenindo a difusão de conteúdos 
terroristas em linha, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos da limitação, ser 
mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

(43) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, assegurar o 
bom funcionamento do Mercado Único 
Digital prevenindo a difusão de conteúdos 
terroristas ilegais em linha, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos da limitação, ser 
mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

Or. en

Alteração 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 255
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 256
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para prevenir a utilização 
abusiva dos serviços de alojamento virtual 
para fins de difusão de conteúdos 

1. O presente regulamento estabelece 
regras uniformes para restringir a difusão 
de conteúdos terroristas em linha. Prevê, 
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terroristas em linha. Prevê, nomeadamente: nomeadamente:

Or. en

Alteração 258
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 260
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência razoáveis e proporcionados que 
incumbem aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual cujos serviços tenham 
sido particularmente expostos a conteúdos 
terroristas ilegais para minimizar a difusão 
de conteúdos terroristas através dos seus 
serviços e assegurar, quando necessário, a 
sua rápida remoção;

Or. en

Alteração 262
Josef Weidenholzer

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

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

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual para 
combater a difusão pública de conteúdos 
terroristas ilegais através dos seus serviços 
e assegurar a sua rápida remoção na 
sequência de uma decisão de remoção;

Or. en

Alteração 263
Daniel Dalton

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 264
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 265
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Normas relativas aos deveres de 
diligência que incumbem aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual 
particularmente expostos a conteúdos 
terroristas através dos seus serviços, a fim 
de assegurar, quando necessário, a sua 
remoção;

Or. en

Alteração 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas ilegais, permitir a sua 
célere remoção pelos prestadores de 
serviços de alojamento virtual, em 
conformidade com a legislação da União 
que prevê salvaguardas adequadas para 
proteger os direitos fundamentais, e 
facilitar a cooperação com as autoridades 
judiciais ou administrativas competentes 
dos outros Estados-Membros, os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en
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Alteração 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas, permitir a sua 
remoção pelos prestadores de serviços de 
alojamento virtual, em conformidade com 
a legislação da União que prevê 
salvaguardas adequadas para proteger os 
direitos fundamentais, e facilitar a 
cooperação com as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros, 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual e, se for caso disso, os organismos 
competentes da União.

Or. en

Alteração 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 269
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Um conjunto de medidas a adotar 
pelos Estados-Membros para identificar 
conteúdos terroristas ilegais, permitir a sua 
rápida remoção pelos prestadores de 
serviços de alojamento virtual na 
sequência de uma decisão de remoção e 
facilitar a cooperação com as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membrose 
os prestadores de serviços de alojamento 
virtual.

Or. en

Alteração 270
Auke Zijlstra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 271
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não tem 
por efeito alterar a obrigação de respeitar 
os direitos fundamentais e os princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
artigo 6.º do Tratado da União Europeia. 
Os Estados-Membros podem estabelecer 
condições exigidas pelos princípios 
fundamentais relativos à liberdade de 
imprensa, bem como à liberdade e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, em conformidade com estes 
princípios.

Or. en

Justificação

A liberdade de imprensa é um direito fundamental consagrado nos tratados da UE e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, para além dos diversos direitos 
constitucionais e jurídicos à liberdade de imprensa a nível nacional. Por conseguinte, é 
importante garantir que todas as medidas adotadas ao abrigo do presente regulamento serão 
conciliadas com os diversos sistemas de proteção da liberdade da imprensa nos Estados-
Membros (por exemplo, a utilização de certificados editoriais existente em vários Estados-
Membros).

Alteração 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os conteúdos difundidos para fins 
educativos, jornalísticos, artísticos ou de 
investigação, ou para atividades de 
sensibilização contra o terrorismo, devem 
ser considerados conteúdos para fins 
legítimos, pelo que devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
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Or. en

Alteração 273
Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo dos princípios fundamentais 
da legislação da UE e nacional em 
matéria de liberdade de expressão, 
liberdade de imprensa e liberdade e 
pluralismo dos meios de comunicação 
social.

Or. en

Alteração 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não tem 
por efeito alterar a obrigação de respeitar 
os direitos fundamentais e os princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
artigo 6.º do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 275
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não se 
aplica a conteúdos difundidos para fins 
educativos, artísticos, jornalísticos ou de 
investigação, ou para fins de 
sensibilização contra atividades 
terroristas.

Or. en

Alteração 276
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não se 
aplica a conteúdos difundidos para fins 
educativos, jornalísticos, artísticos ou de 
investigação, ou para atividades de 
sensibilização contra o terrorismo.

Or. en

Alteração 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os conteúdos difundidos para fins 
educativos, jornalísticos, artísticos ou de 
investigação ou para atividades de 
sensibilização contra o terrorismo são 
excluídos.

Or. en
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Justificação

Ver igualmente as observações da Agência dos Direitos Fundamentais.

Alteração 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não 
prejudica os artigos 14.º e 15.º da Diretiva 
2000/31/CE.

Or. en

Alteração 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não tem por 
efeito alterar a Diretiva 2000/31/CE.

Or. en

Alteração 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não tem por 
efeito alterar a obrigação de respeitar os 
direitos fundamentais e os princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
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artigo 6.º do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 281
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O presente regulamento aplica-se 
no respeito pela liberdade de expressão e 
em conformidade com as constituições 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 282
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O presente regulamento não 
prejudica o regime de responsabilidade 
previsto pela Diretiva 2000/31/CE.

Or. en

Alteração 283
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O presente regulamento não 
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prejudica as obrigações decorrentes da 
Diretiva 2003/31/CE.

Or. en

Alteração 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. A presente diretiva não afeta as 
normas aplicáveis relativas ao tratamento 
de dados pessoais, designadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a Diretiva 
(UE) 2016/680.

Or. en

Alteração 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

Para efeitos do presente regulamento, as 
definições abaixo devem ser interpretadas 
nos termos dos artigos 5.º e 7.º da Diretiva 
(UE) 2017/541 relativa à luta contra o 
terrorismo, devendo entender-se por:

Or. en

Alteração 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação cuja 
principal atividade empresarial consista 
na armazenagem e disponibilização 
pública das informações fornecidas por um 
fornecedor de conteúdos a pedido deste. 
Para efeitos do presente regulamento, as 
micro, pequenas e médias empresas, os 
serviços de comunicações eletrónicas, os 
mercados em linha e os fornecedores de 
infraestruturas como serviço não serão 
considerados prestadores de serviços de 
alojamento virtual;

Or. en

Justificação

Ver igualmente as observações da Agência dos Direitos Fundamentais sobre a necessidade 
de suprimir a referência a «terceiros»

Alteração 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação 
direcionados para os utilizadores finais 
que consistam na armazenagem das 
informações fornecidas por um fornecedor 
de conteúdos a pedido deste e na 
disponibilização das informações 
armazenadas ao público. Tal exclui a 
prestação de serviços de infraestrutura da 
Internet noutras camadas que não a 
camada de aplicação, bem como os 
serviços de comunicações eletrónicas na 
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aceção da Diretiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Alteração 288
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação cuja 
principal finalidade, ou uma das suas 
principais finalidades, seja a oferta de 
armazenagem das informações fornecidas 
por um fornecedor de conteúdos a pedido 
deste e na disponibilização das 
informações armazenadas ao público, e 
que tenha um controlo geral dos dados 
dos conteúdos armazenados e tratados, 
bem como acesso a esses dados;

Or. en

Alteração 289
Michał Boni

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 291
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 293
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 
serviços da sociedade da informação que 
armazene as informações fornecidas por 
um fornecedor de conteúdos a pedido deste 
e disponibilize as informações 
armazenadas ao público;

Or. en

Alteração 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Prestador de serviços de 
alojamento virtual», um prestador de 

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

serviços da sociedade da informação que 
consistam na armazenagem de informações 
fornecidas e cujo objetivo principal seja 
elaborar e disponibilizar conteúdos ao 
público em geral;

Or. en

Alteração 295
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) «Fornecedor de conteúdos», um 
utilizador que tenha fornecido dados de 
conteúdos que sejam ou tenham sido 
armazenados e disponibilizados ao 
público a seu pedido por um prestador de 
serviços de alojamento virtual;

Or. en

Alteração 296
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 298
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alinhado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

Alteração 299
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 300
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

c) O direcionamento das atividades 
para um ou mais Estados-Membros;

c) O direcionamento das atividades 
para utilizadores num ou mais Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

(4) «Infrações terroristas», os atos 
dolosos enumerados e definidos no artigo 
3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 2017/541 
quando e na medida em que forem 
cometidos com um objetivo específico de 
natureza terrorista, conforme definido no 
artigo 3.º, n.º 2, da mesma diretiva; 
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Or. en

Alteração 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

(4) «Infrações terroristas», os atos 
dolosos definidos no artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva (UE) 2017/541 quando forem 
cometidos com um dos objetivos 
enumerados no artigo 3.º, n.º 2 da mesma 
diretiva;

Or. en

Justification

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Alteração 303
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

(4) «Infrações terroristas», os atos 
dolosos definidos no artigo 3.º, n.º 1,  e 
quando forem cometidos com um dos 
objetivos enumerados no artigo 3.º, n.º 2, 
da Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en
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Alteração 304
Michał Boni

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

(4) «Infrações terroristas», os atos 
dolosos conforme enumerados no 
artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en

Alteração 305
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
(UE) 2017/541;

(4) «Infrações terroristas», as infrações 
definidas no artigo 3.º da Diretiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Alteração 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas», qualquer 
material que incite manifestamente à 
prática de infrações terroristas conforme 
enumeradas no artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 2017/541/UE, em conformidade 
com a definição prevista na legislação 
nacional, acarretando assim um risco 
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claro e substanciado de tais atos serem 
cometidos. Os materiais difundidos para 
fins educativos, jornalísticos e de 
investigação, bem como a expressão de 
pontos de vista radicais, polémicos ou 
controversos no quadro do debate público 
sobre questões políticas sensíveis não 
devem ser considerados conteúdos 
terroristas;

Or. en

Alteração 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas ilegais», 
quaisquer infrações, tal como definidas 
nos artigos 5.º a 7.º da Diretiva 2017/541 
relativa à luta contra o terrorismo;

Or. en

Justification

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Alteração 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração
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(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que:

(5) «Conteúdos terroristas», material, 
incluindo mensagens ou imagens, que 
constitua um incitamento público à 
prática de uma infração terrorista, que 
inclua uma ou mais informações que:

Or. en

Alteração 309
Michał Boni

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas», uma ou 
mais informações que possam contribuir 
para a prática dos atos dolosos 
enumerados no artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva (UE) 2017/541:

Or. en

Alteração 310
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas», 
informações manifestamente ilegais que 
possam ser consideradas uma ou mais das 
infrações definidas nos artigos 5.º a 7.º da 
Diretiva 2017/541 relativa à luta contra o 
terrorismo.

Or. en
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Justificação

Alinhamento das definições com a legislação da UE já existente, em particular a Diretiva 
2017/541 relativa à luta contra o terrorismo

Alteração 311
Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 312
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas ilegais», 
informações que manifestamente:

Or. en

Alteração 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Conteúdos terroristas», 
informações que manifestamente:

Or. en
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Alteração 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 315
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento das definições com a legislação da UE já existente, em particular a Diretiva 
2017/541 relativa à luta contra o terrorismo

Alteração 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 317
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Incitem intencionalmente ou façam 
a apologia da prática de infrações 
terroristas, acarretando assim o risco claro 
de uma ou mais dessas infrações serem 
cometidas;

Or. en

Alteração 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Incitem ou façam a apologia, 
nomeadamente através da glorificação, da 
prática de infrações terroristas, acarretando 
assim o risco de que tais infrações possam 
ser cometidas;

Or. en
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Alteração 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 320
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 321
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Alinhamento das definições com a legislação da UE já existente, em particular a Diretiva 
2017/541 relativa à luta contra o terrorismo

Alteração 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en

Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.
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Alteração 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

Suprimido

Or. en

Alteração 325
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em 
infrações terroristas;

b) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, em particular ao incitar, 
solicitar ou defender que pessoas ou um 
grupo de pessoas participem nas 
atividades de um grupo terrorista, 
incluindo através do fornecimento de 
informações ou recursos materiais ou 
através de qualquer tipo de financiamento 
das suas respetivas atividades;

Or. en

Alteração 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

b) Encorajem a participação em b) Solicitem a pessoas ou a um grupo 
de pessoas que pratiquem ou participem 
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infrações terroristas; em infrações terroristas;

Or. en

Alteração 327
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento das definições com a legislação da UE já existente, em particular a Diretiva 
2017/541 relativa à luta contra o terrorismo

Alteração 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Promovam intencionalmente as 
atividades de um grupo terrorista, 
conforme consta da Posição Comum 
2001/931/PESC, em particular ao incitar, 
solicitar ou defender que pessoas ou um 
grupo de pessoas participem nas 
atividades de um grupo terrorista, 
incluindo através do fornecimento de 
informações ou recursos materiais ou 
através de qualquer tipo de financiamento 
das suas respetivas atividades;

Or. en

Justification

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
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determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Alteração 331
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Promovam intencionalmente as 
atividades de um grupo terrorista, 
conforme consta da Posição Comum 
2001/931/PESC, em particular ao incitar, 
solicitar ou defender que pessoas ou 
grupos de pessoas participem nas 
atividades de um grupo terrorista, 
incluindo através do fornecimento de 
informações ou recursos materiais ou 
através de qualquer tipo de financiamento 
das suas respetivas atividades;

Or. en

Alteração 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Promovam as atividades de um 
grupo terrorista, nomeadamente 
solicitando a pessoas ou a um grupo de 
pessoas que participem ou apoiem as 
atividades criminosas de um grupo 
terrorista na aceção do artigo 2.º, n.º 3, da 
Diretiva (UE) 2017/541;

Or. en
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Alteração 333
Cecilia Wikström

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 336
Eva Joly

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento das definições com a legislação da UE já existente, em particular a Diretiva 
2017/541 relativa à luta contra o terrorismo

Alteração 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Forneçam intencionalmente 
instruções sobre o fabrico ou a utilização 
de explosivos, armas de fogo ou outras 
armas ou substâncias nocivas ou 
perigosas ou sobre outros métodos ou 
técnicas específicos com vista à prática ou 
à contribuição para a prática de infrações 
terroristas,

Or. en

Alteração 338
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Forneçam intencionalmente 
instruções sobre o fabrico ou a utilização 
de explosivos, armas de fogo ou outras 
armas ou substâncias nocivas ou 
perigosas ou sobre outros métodos ou 
técnicas específicos com vista à prática ou 
à contribuição para a prática de infrações 
terroristas,

Or. en

Alteração 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Forneçam instruções sobre métodos 
ou técnicas, incluindo o fabrico e a 
utilização de explosivos, armas de fogo ou 
outras armas ou substâncias nocivas ou 
perigosas, bem como de substâncias 
QBRN, com vista à prática de infrações 
terroristas,

Or. en

Alteração 340
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Forneçam instruções sobre o 
fabrico ou a utilização de explosivos, 
armas de fogo ou outras armas ou 
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substâncias nocivas ou perigosas ou sobre 
outros métodos ou técnicas específicos 
com vista à prática ou à contribuição para 
a prática de infrações terroristas.

Or. en

Alteração 341
Ana Gomes

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) No entanto, as expressões de 
pontos de vista radicais, polémicos ou 
controversos no quadro do debate público 
sobre questões políticas sensíveis não 
deverão ser consideradas conteúdos 
terroristas.

Or. en

Alteração 342
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) «Difusão de conteúdos terroristas 
ilegais», a disponibilização de conteúdos 
terroristas ilegais ao público nos serviços 
dos prestadores de serviços de alojamento 
virtual com o objetivo claro de incitar, 
praticar ou contribuir para a prática de 
uma infração terrorista, excluindo a 
difusão de informações para fins 
educativos, jornalísticos, artísticos ou de 
investigação;

Or. en
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Alteração 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
ao público nos serviços dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual com o 
objetivo claro de incitar, praticar ou 
contribuir para a prática de uma infração 
terrorista, excluindo a difusão de 
informações para fins educativos, 
jornalísticos, artísticos ou de investigação;

Or. en

Alteração 344
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) «Difusão de conteúdos terroristas», 
a disponibilização de conteúdos terroristas 
ao público em geral nos serviços dos 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual;

Or. en

Alteração 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 348
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Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 349
Michał Boni

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 350
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Dados conexos», apenas dados de 
assinantes ou de acesso;

Or. en

Alteração 353
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Dados conexos», apenas dados de 
assinantes ou de acesso;

Or. en
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Alteração 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 355
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade 
competente ou, se for caso disso, por um 
organismo competente da União a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual sobre informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 
tendo em vista a análise voluntária por 
parte do prestador de serviços da sua 

Suprimido
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compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 358
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Sinalização de conteúdos», uma 
notificação por uma autoridade 
competente ou, se for caso disso, por um 
organismo competente da União a um 
prestador de serviços de alojamento 
virtual sobre informações suscetíveis de 
serem consideradas conteúdos terroristas, 

Suprimido
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tendo em vista a análise voluntária por 
parte do prestador de serviços da sua 
compatibilidade com os seus próprios 
termos e condições, a fim de prevenir a 
difusão de conteúdos terroristas;

Or. en

Alteração 359
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en


