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18.11.2015 A8-0316/13 

Alteração  13 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Recorda que as empresas e os 

prestadores de serviços de Internet têm a 

responsabilidade legal de cooperar com as 

autoridades dos Estados-Membros, 

suprimindo quaisquer conteúdos ilegais 

que promovam o extremismo violento, 

prontamente e no pleno respeito do Estado 

de direito e dos direitos fundamentais, 

incluindo a liberdade de expressão; entende 

que os Estados-Membros devem ponderar 

a instauração de processos judiciais contra 

as empresas da Internet que se recusem a 

cumprir um pedido administrativo ou 

judicial para suprimir o conteúdo ilegal nas 

suas plataformas na Internet; considera 

que a recusa ou omissão deliberada por 

plataformas Internet de cooperarem, 

permitindo, assim, a circulação de 

conteúdo ilegal, deveria ser considerada 

um ato de cumplicidade equiparável a 

uma intenção criminosa ou de 

negligência, e que os responsáveis devem, 

em tais casos, ser processados 

judicialmente; 

14. Recorda que as empresas e os 

prestadores de serviços de Internet têm a 

responsabilidade legal de cooperar com as 

autoridades dos Estados-Membros, 

suprimindo quaisquer conteúdos ilegais 

que promovam o extremismo violento, 

prontamente e no pleno respeito do Estado 

de direito e dos direitos fundamentais, 

incluindo a liberdade de expressão; entende 

que os Estados-Membros devem ponderar 

a instauração de processos judiciais contra 

as empresas da Internet que se recusem a 

cumprir um pedido judicial para suprimir o 

conteúdo ilegal nas suas plataformas na 

Internet;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Alteração  14 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Salienta que uma melhor cooperação 

entre os Estados-Membros face à 

radicalização e ao recrutamento dos 

cidadãos europeus caracteriza-se também 

por intercâmbios intensos e pela 

cooperação entre as autoridades judiciais e 

a Eurojust; frisa que uma melhor 

informação a nível europeu sobre os 

registos criminais dos suspeitos de 

terrorismo permitiria acelerar a sua deteção 

e favoreceria a sua vigilância eficaz, 

relativamente às suas partidas ou aos seus 

regressos à UE; apela a uma reforma e a 

uma melhor utilização do Sistema Europeu 

de Informação sobre os Registos Criminais 

(ECRIS); exorta a Comissão a avaliar a 

exequibilidade e o valor acrescentado da 

criação do sistema europeu de indexação 

de ficheiros policiais (EPRIS); sublinha 

que, nesses intercâmbios de informações, 

devem ser respeitados os tratados 

internacionais e a legislação da UE, bem 

como os direitos fundamentais, 

nomeadamente a proteção dos dados 

pessoais; 

43. Salienta que uma melhor cooperação 

entre os Estados-Membros face à 

radicalização e ao recrutamento dos 

cidadãos europeus caracteriza-se também 

por intercâmbios intensos e pela 

cooperação entre as autoridades judiciais e 

a Eurojust; frisa que uma melhor 

informação a nível europeu sobre os 

registos criminais dos suspeitos de 

terrorismo permitiria acelerar a sua deteção 

e favoreceria a sua vigilância eficaz, 

relativamente às suas partidas ou aos seus 

regressos à UE; apela a uma reforma e a 

uma melhor utilização do Sistema Europeu 

de Informação sobre os Registos Criminais 

(ECRIS); exorta a Comissão a avaliar a 

exequibilidade e o valor acrescentado da 

criação do sistema europeu de indexação 

de ficheiros policiais (EPRIS); sublinha 

que, nesses intercâmbios de informações, 

devem ser respeitados os tratados 

internacionais e a legislação da UE, bem 

como os direitos fundamentais, 

nomeadamente a proteção dos dados 

pessoais, e que é essencial um controlo 

democrático efetivo das medidas de 

segurança; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Alteração  15 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Considera que a luta contra o 

tráfico de armas deve constituir uma das 

prioridades da UE na luta contra a 

grande criminalidade internacional 

organizada; considera, em especial, que é 

conveniente reforçar mais a cooperação 

no que diz respeito aos mecanismos de 

intercâmbio de informações e à 

rastreabilidade e destruição de armas 

proibidas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Alteração  16 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Salienta a importância crucial de a UE 

estabelecer uma cooperação estreita com os 

países terceiros, nomeadamente os países 

de trânsito e os países de destino dos 

combatentes, sempre que possível, a fim de 

poder identificar os residentes europeus e 

não-europeus que partem para combater 

nas fileiras de organizações terroristas ou 

regressam à UE; salienta também a 

necessidade de reforçar o diálogo político e 

os planos de ação conjuntos em matéria de 

luta contra a radicalização e o terrorismo, 

no âmbito das relações bilaterais, e com as 

organizações regionais, como a União 

Africana e a Liga dos Estados Árabes; 

56. Salienta a importância crucial de a UE 

estabelecer uma cooperação estreita com os 

países terceiros, nomeadamente os países 

de trânsito e os países de destino dos 

combatentes, sempre que possível, no 

respeito do direito, princípios e valores da 

UE, bem como dos direitos humanos 

internacionais, a fim de poder identificar 

os residentes europeus e não-europeus que 

partem para combater nas fileiras de 

organizações terroristas ou regressam à 

UE; salienta também a necessidade de 

reforçar o diálogo político e os planos de 

ação conjuntos em matéria de luta contra a 

radicalização e o terrorismo, no âmbito das 

relações bilaterais, e com as organizações 

regionais, como a União Africana e a Liga 

dos Estados Árabes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Alteração  17 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Acolhe com entusiasmo a vontade da 

AR/VP Federica Mogherini de apoiar 

projetos de luta contra a radicalização em 

países terceiros como a Jordânia, o Líbano 

e o Iraque, bem como na região do 

Magrebe e do Sael, como referido no 

relatório relativo à aplicação das medidas 

na sequência da reunião do Conselho 

Europeu de 12 de fevereiro de 2015; realça 

que é imperioso garantir que os referidos 

projetos recebam o financiamento 

necessário com a maior brevidade possível; 

57. Regista a vontade da AR/VP Federica 

Mogherini de apoiar projetos de luta contra 

a radicalização em países terceiros como a 

Jordânia, o Líbano e o Iraque, bem como 

na região do Magrebe e do Sael, como 

referido no relatório relativo à aplicação 

das medidas na sequência da reunião do 

Conselho Europeu de 12 de fevereiro de 

2015; realça que é imperioso garantir que 

os referidos projetos recebam o 

financiamento necessário com a maior 

brevidade possível; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Alteração  18 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Encoraja a UE a estabelecer diálogos 

direcionados e melhorados sobre segurança 

e combate ao terrorismo com a Argélia, o 

Egito, o Iraque, Israel, a Jordânia, 

Marrocos, o Líbano, a Arábia Saudita, a 

Tunísia e o Conselho de Cooperação do 

Golfo; considera ainda que a cooperação 

com a Turquia também deve ser reforçada, 

em conformidade com as conclusões do 

Conselho dos Assuntos Gerais de 

dezembro de 2014; 

59. Encoraja a UE a estabelecer diálogos 

direcionados e melhorados sobre segurança 

e combate ao terrorismo com a Argélia, o 

Egito, o Iraque, Israel, a Jordânia, 

Marrocos, o Líbano, a Arábia Saudita, a 

Tunísia e o Conselho de Cooperação do 

Golfo, incluindo sobre o envolvimento 

estatal, passado ou presente, no apoio a 

atividades terroristas; considera ainda que 

a cooperação com a Turquia também deve 

ser reforçada, em conformidade com as 

conclusões do Conselho dos Assuntos 

Gerais de dezembro de 2014; 

Or. en 

 

 


