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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O parecer concorda claramente com a necessidade de um melhor intercâmbio da informação 
relacionada com a cibersegurança entre os Estados-Membros, no contexto das crescentes 
preocupações relativamente a potenciais ataques contra os sistemas de informação. Existe 
uma urgência real de solucionar a questão da cibersegurança ao nível da EU e através de 
acções coordenadas por parte dos Estados-Membros.

No parecer salienta-se o papel dinamizador da Comissão na promoção e coordenação das 
iniciativas existentes.

A Comissão dos Assuntos Externos e a Subcomissão da Segurança e da Defesa consideram 
que é extremamente importante agir e fortalecer a coordenação das respostas, iniciativas e 
programas ao nível da UE. Há que apoiar a criação de capacidades e uma colaboração mais 
sólida com vista a aumentar o nível de segurança informática. 

O parecer defende a ideia da nomeação de um Coordenador da Cibersegurança da UE, com 
vista a facilitar a integração e a coordenação de diferentes actividades e iniciativas europeias 
ao nível da UE e nas instituições da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à  matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
responsáveis pela aplicação da lei.

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros e da 
União responsáveis pela aplicação da lei.
Este objectivo enquadra-se na estratégia 
geral da União para combater a 
criminalidade organizada, aumentar a 
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capacidade de resistência das redes 
informáticas, proteger as infra-estruturas 
críticas de informação e melhorar a 
protecção de dados.  

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os sistemas de informação são um 
elemento essencial para a interacção 
política, social e económica na União. A 
sociedade está cada vez mais dependente 
dos sistemas de informação. Contudo, 
proporcionando embora grandes 
benefícios, os sistemas de informação 
comportam uma série de riscos para a 
nossa segurança devido à sua 
complexidade e à sua vulnerabilidade aos 
diversos tipos de criminalidade 
informática. Por conseguinte, a 
segurança dos sistemas de informação é 
uma preocupação constante e exige 
respostas efectivas por parte dos 
Estados-Membros e da União. 

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente e a eventualidade de 
ataques terroristas ou de natureza política 
contra os sistemas de informação que 
fazem parte da infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Esta ameaça 
pode pôr em causa a concretização de uma 

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação constituem uma ameaça 
crescente. Podem ter origem no terrorismo 
ou na criminalidade organizada e podem 
ser perpetrados por Estados ou por 
indivíduos. A eventualidade de ataques 
terroristas ou de natureza política contra os 
sistemas de informação que fazem parte da 
infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
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sociedade da informação mais segura, bem 
como a realização do espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça, exigindo, 
portanto, uma resposta ao nível da União 
Europeia.

preocupação cada vez maior. A natureza 
transfronteiriça de determinadas 
infracções, bem como o risco e o custo 
relativamente baixos para os 
perpetradores, somados aos grandes 
benefícios que podem obter e aos 
prejuízos que podem causar com os 
ataques, aumentam seriamente o nível de 
ameaça. Esta ameaça pode pôr em causa a 
concretização de uma sociedade da 
informação mais segura, bem como a 
realização do espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, exigindo, portanto, 
uma resposta ao nível não só da União 
Europeia, mas também da comunidade 
internacional.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados ou para certas funções específicas 
do sector público ou privado. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos.

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados-Membros, para a União ou para 
certas funções específicas do sector público 
ou privado, bem como ao nível da União. 
Esta tendência é acompanhada pelo rápido
desenvolvimento da tecnologia 
informática e, por conseguinte, de 
instrumentos cada vez mais sofisticados, 
que podem ser utilizados pelos criminosos 
para lançar ciberataques de vários tipos, 
alguns dos quais com um grande 
potencial para causar prejuízos 
económicos e sociais.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) Deverá ser realizada uma análise 
minuciosa, fiável e independente ao nível 
global de ameaça dos ataques contra os 
sistemas de informação. As instituições da 
UE devem adaptar os seus níveis de 
segurança da informação em 
conformidade.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) É necessária uma coordenação ao 
nível da UE, a fim de facilitar a 
integração das diferentes iniciativas, 
programas e actividades.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação. As sanções previstas devem 
ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação, no âmbito de estratégias 
nacionais mais vastas para dissuadir e 
combater este tipo de ataques. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Devido à 
natureza transfronteiriça das ameaças, é 
necessário que os Estados-Membros 
façam convergir as suas sanções, 
reduzindo assim as diferenças no tocante 
ao seu tratamento das infracções 
cometidas na União.

Alteração 8
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Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O Conselho e a Comissão devem 
apelar aos Estados-Membros que ainda 
não tenham ratificado a Convenção do 
Conselho da Europa sobre a 
Cibercriminalidade para que o façam o 
mais rapidamente possível.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação das autoridades 
públicas com o sector privado e com a 
sociedade civil é de grande importância 
para evitar e combater os ataques contra 
os sistemas de informação. É necessário 
estabelecer um diálogo permanente com 
estes actores devido à utilização extensiva 
que fazem dos sistemas de informação e à 
responsabilidade partilhada que requer a 
estabilidade e o bom funcionamento dos 
sistemas. Aumentar a sensibilização entre 
todos os actores implicados na utilização 
de sistemas de informação é importante 
para criar uma cultura de segurança 
informática. 

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Cumpre incentivar as recentes 
iniciativas e projectos relacionados com a 
ciberdefesa, como por exemplo no âmbito 
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da Agência Europeia de Defesa (AED), 
no sentido de apoiar as capacidades de 
ciberdefesa dos Estados-Membros. Deverá 
ser prevista uma cooperação mais estreita 
com a AED e com o Centro de Excelência 
Cooperativo para a Ciberdefesa 
(CCDCOE) da NATO, em particular nos 
domínios do reforço das capacidades e da 
formação.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa.

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Os 
Estados-Membros devem melhorar o 
intercâmbio de informações no que 
respeita aos ataques contra os sistemas de 
informação com o apoio da Comissão e da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão e o impacto da 
cibercriminalidade e o nível de segurança 
das redes e da informação na Europa. Um 
melhor conhecimento dos riscos presentes 
e futuros permitirá decisões mais 
adequadas para dissuadir, combater ou 
reduzir os prejuízos dos ataques contra os 
sistemas de informação.
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Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O Intercâmbio de Informação e as 
Parcerias Público-Privadas (PPP) 
desempenham um papel importante na 
melhoria da cibersegurança. A Comissão 
deve, por conseguinte, examinar a 
viabilidade da criação de enquadramentos 
ou instrumentos que ajudem as PPP a 
cooperarem entre si a nível nacional e da 
UE, a fim de instituir normas de 
qualidade da informação relativas à 
interoperabilidade e de garantir o respeito 
pelos direitos fundamentais, pela 
separação de poderes e pelo controlo 
democrático.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As consideráveis lacunas e diferenças 
entre as legislações dos Estados-Membros 
no domínio dos ataques contra os sistemas 
de informação podem entravar a luta contra 
a criminalidade organizada e o terrorismo e 
dificultar uma cooperação policial e 
judicial eficaz nesta área. A natureza 
transnacional e sem fronteiras dos 
modernos sistemas de informação implica 
que os ataques contra estes sistemas 
tenham uma dimensão transfronteiriça, o 
que evidencia a necessidade urgente de 
adoptar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da acção penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adopção 
da Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 

(13) As consideráveis lacunas e diferenças 
entre as legislações dos Estados-Membros 
no domínio dos ataques contra os sistemas 
de informação podem entravar a luta contra 
a criminalidade organizada e o terrorismo e 
dificultar uma cooperação policial e 
judicial eficaz nesta área. A natureza 
transnacional e sem fronteiras dos 
modernos sistemas de informação implica 
que os ataques contra estes sistemas 
tenham uma dimensão transfronteiriça, o 
que evidencia a necessidade urgente de 
adoptar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio a 
nível da União. A União deverá também 
procurar uma maior cooperação 
internacional no âmbito da segurança das 
redes e sistemas de informação, 
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Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

colaborando estreitamente com outras 
organizações com competências nesta 
matéria como as Nações Unidas, a NATO, 
o Conselho da Europa ou a OSCE e 
implicando outros actores internacionais 
relevantes. Além disso, a coordenação da 
acção penal contra casos de ataques a 
sistemas de informação será facilitada com 
a adopção da Decisão-Quadro 
2009/948/JAI do Conselho relativa à 
prevenção e resolução de conflitos de 
exercício de competência em processo 
penal.

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a protecção dos dados 
pessoais, a liberdade de expressão e de 
informação, o direito à acção e a um 
tribunal imparcial, a presunção de 
inocência e os direitos de defesa, bem 
como os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
A presente directiva procura 
nomeadamente garantir o pleno respeito 
destes direitos e princípios e deve ser 
aplicada em conformidade.

(16) A presente directiva e qualquer 
aplicação prática da mesma respeitam os 
direitos fundamentais, em particular o 
direito à privacidade, e observam os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a protecção dos dados 
pessoais, a liberdade de expressão e de 
informação, o direito à acção e a um 
tribunal imparcial, a presunção de 
inocência e os direitos de defesa, bem 
como os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas. 
A presente directiva procura 
nomeadamente garantir o pleno respeito 
destes direitos e princípios e deve ser 
aplicada em conformidade. A presente 
directiva não prejudica o carácter livre e 
aberto da Internet.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) O Conselho e a Comissão devem 
insistir, nas negociações e no decurso da 
sua cooperação com países terceiros, no 
estabelecimento de requisitos mínimos 
para a prevenção da cibercriminalidade e 
dos ataques cibernéticos e a luta contra os 
mesmos, bem como no estabelecimento de 
normas mínimas para a segurança dos 
sistemas de informação.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A Comissão deve considerar 
opções que amenizem os esforços dos 
países terceiros e que os assistam no 
desenvolvimento da sua segurança 
cibernética e das suas capacidades de 
defesa cibernética.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve assistir os 
Estados-Membros na promoção da 
capacidade de resistência e da 
estabilidade da internet, bem como 
desenvolver outras actividades que visem
garantir a segurança da informação.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho deve tornar claro o papel 
do Comité Político e de Segurança e dos 
seus outros órgãos no contexto da 
resolução de potenciais ciberataques.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros devem 
melhorar o intercâmbio de informação 
relacionada com a cibersegurança. Os 
Estados-Membros, com o apoio da 
Comissão, devem procurar a interacção 
com países terceiros, designadamente 
aqueles de onde provêm com maior 
frequência os ataques.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão os dados recolhidos nos termos 
do presente artigo. Devem também 
assegurar a publicação de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.

3. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão os dados recolhidos nos termos 
do presente artigo. Devem também 
assegurar a publicação e o envio ao 
Parlamento Europeu de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Será nomeado um Coordenador da 
Cibersegurança da UE, com vista a 
facilitar a integração e a coordenação das 
diferentes iniciativas, programas e 
actividades da União entre todas as suas 
instituições.
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