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18.11.2015 A8-0316/36 

Alteração  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 de 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 de 

comunicação social 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, 

incluindo processos penais, contra as 

empresas de comunicação social e os 

prestadores de serviços de Internet que se 

recusem a cumprir um pedido 

administrativo ou judicial para suprimir o 

conteúdo ilegal ou que façam propaganda 

do terrorismo 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; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Alteração  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Reitera que a UE deve melhorar a 

eficácia dos seus controlos nas fronteiras 

externas, com base no pleno respeito dos 

direitos fundamentais; exorta, neste 

contexto, os Estados-Membros a utilizarem 

corretamente os instrumentos existentes, 

como SIS e VIS, inclusivamente no que diz 

respeito a passaportes roubados, perdidos e 

falsificados; considera ainda que, para este 

efeito, deve ser incluída entre as 

prioridades da União Europeia uma melhor 

aplicação do Código Schengen;  

49. Reitera que a UE deve urgentemente 

intensificar os seus controlos nas fronteiras 

externas, com base no pleno respeito dos 

direitos fundamentais; sublinha que só 

será possível detetar eficazmente as 

entradas e saídas da UE se os Estados-

Membros efetuarem os controlos 

sistemáticos e obrigatórios previstos nas 

fronteiras externas da União Europeia; 

exorta os Estados-Membros a utilizarem 

corretamente os instrumentos existentes, 

como SIS e VIS, inclusivamente no que diz 

respeito a passaportes roubados, perdidos e 

falsificados; considera ainda que, para este 

efeito, deve ser incluída entre as 

prioridades da União Europeia uma melhor 

aplicação do Código Schengen;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Alteração  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Incentiva a Comissão Europeia a propor 

orientações, baseadas em práticas de 

excelência, sobre as medidas a aplicar nas 

prisões europeias para prevenir a 

radicalização e o extremismo violento, com 

base no pleno respeito dos direitos 

humanos; assinala que a separação dos 

reclusos que tenham praticado atos de 

extremismo violento ou tenham já sido 

recrutados por organizações terroristas dos 

restantes detidos nas prisões é um meio 

efetivo de prevenir a radicalização 

terrorista através de intimidação de outros 

detidos ou outras práticas e de conter a 

radicalização extremista nestas instituições; 

recomenda, todavia, que as medidas sejam 

aplicadas numa base casuística e estejam 

sujeitas a decisão judicial; recomenda 

ainda à Comissão e aos Estados Membros 

que examinem as provas e experiências 

relativas à separação dos reclusos nas suas 

prisões com o objetivo de travar a 

expansão da radicalização; considera que 

essa avaliação deve contribuir para o 

desenvolvimento de práticas nos sistemas 

prisionais nacionais; recorda, todavia, que 

estas medidas devem ser proporcionadas e 

estar em plena conformidade com os 

9. Incentiva a Comissão Europeia a propor 

orientações, baseadas em práticas de 

excelência, sobre as medidas a aplicar nas 

prisões europeias para prevenir a 

radicalização e o extremismo violento, com 

base no pleno respeito dos direitos 

humanos; assinala que a separação dos 

reclusos que tenham praticado atos de 

extremismo violento ou tenham já sido 

recrutados por organizações terroristas dos 

restantes detidos nas prisões é um meio 

efetivo de prevenir a radicalização 

terrorista através de intimidação de outros 

detidos ou outras práticas e de conter a 

radicalização extremista nestas instituições; 

recomenda que os Estados-Membros 

ponderem a tomada desta medida para 

resolver o problema da radicalização nas 

prisões; considera que as medidas sejam 

aplicadas numa base casuística e estejam 

sujeitas a decisão judicial; recomenda 

ainda à Comissão e aos Estados Membros 

que examinem as provas e experiências 

relativas à separação dos reclusos nas suas 

prisões com o objetivo de travar a 

expansão da radicalização; considera que 

essa avaliação deve contribuir para o 

desenvolvimento de práticas nos sistemas 
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direitos do recluso; prisionais nacionais; recorda, todavia, que 

estas medidas devem ser proporcionadas e 

estar em plena conformidade com os 

direitos do recluso; 

Or. en 



 

AM\1079119PT.doc  PE571.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/39 

Alteração  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Suscita sérias preocupações quanto 

à utilização crescente de tecnologias de 

codificação por organizações terroristas 

que tornam impossível a deteção e leitura 

pelas forças policiais das suas 

comunicações e da sua propaganda de 

radicalização, mesmo com uma decisão 

do Tribunal; insta a Comissão a resolver 

urgentemente estas questões no seu 

diálogo com as empresas de tecnologias 

da informação e da Internet; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Alteração  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Insta os Estados-Membros a assegurar 

um acompanhamento eficaz, mormente 

psicológico, imediatamente após o 

regresso dos combatentes estrangeiros ao 

território europeu; 

54. Exorta os Estados-Membros a 

assegurar que os combatentes estrangeiros 

sejam colocados sob controlo judicial e, 

sempre que necessário, sob detenção 

administrativa após o seu regresso ao 

território europeu, até que seja iniciada a 

respetiva ação judicial; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/41 

Alteração  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  69-A. Salienta que organizações 

terroristas, como o EI, o Daesh e a Jabhat 

al-Nusra dispõem de recursos financeiros 

consideráveis no Iraque e na Síria 

resultantes do contrabando de petróleo, 

da venda de bens roubados, dos raptos e 

da extorsão, da apreensão de contas 

bancárias e do contrabando de 

antiguidades; solicita, por conseguinte, 

que os países e os intermediários que 

contribuem para este mercado negro 

sejam identificados e as suas atividades 

imobilizadas com caráter de urgência;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/42 

Alteração  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  71-A. Reitera o seu apelo à Comissão 

para que reveja urgentemente a legislação 

da UE sobre as armas de fogo através da 

revisão da Diretiva 91/477/CEE do 

Conselho, a fim de facilitar o papel das 

autoridades policiais e de investigação 

nacionais na deteção e na luta contra o 

tráfico de armas no mercado negro e na 

Darknet, e convida a Comissão a propor 

normas comuns de desativação das armas 

de fogo, a fim de que as armas 

desativadas fiquem irreversivelmente 

inutilizáveis;  

Or. en 



 

AM\1079119PT.doc  PE571.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

18.11.2015 A8-0316/43 

Alteração  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Congratula-se com a atribuição, pela 

Comissão, em abril de 2015, de uma 

dotação de 10 milhões de euros para 

financiar um programa destinado a ajudar 

os países parceiros a lutar contra a 

radicalização na região do Sael-Magrebe e 

a estancar o fluxo de combatentes 

estrangeiros provenientes da África do 

Norte, do Médio Oriente e dos Balcãs 

Ocidentais (uma primeira parcela de 5 

milhões de euros visa financiar a 

assistência técnica destinada a reforçar as 

capacidades do pessoal da justiça penal 

para investigar, instaurar ações penais e 

julgar processos que envolvam 

combatentes estrangeiros ou potenciais 

combatentes estrangeiros; uma segunda 

parcela de 5 milhões de euros destina-se a 

financiar programas de luta contra a 

radicalização na região do Sahel/Magrebe); 

65. Congratula-se com a atribuição, pela 

Comissão, em abril de 2015, de uma 

dotação de 10 milhões de euros para 

financiar um programa destinado a ajudar 

os países parceiros a lutar contra a 

radicalização na região do Sael-Magrebe e 

a estancar o fluxo de combatentes 

estrangeiros provenientes da África do 

Norte, do Médio Oriente e dos Balcãs 

Ocidentais (uma primeira parcela de 5 

milhões de euros visa financiar a 

assistência técnica destinada a reforçar as 

capacidades do pessoal da justiça penal 

para investigar, instaurar ações penais e 

julgar processos que envolvam 

combatentes estrangeiros ou potenciais 

combatentes estrangeiros; uma segunda 

parcela de 5 milhões de euros destina-se a 

financiar programas de luta contra a 

radicalização na região do Sahel/Magrebe); 

salienta a importância de um estrito 

controlo da correta utilização destes 

fundos, a fim de assegurar que estes não 

vão financiar projetos relacionados com 

atos de proselitismo, doutrinação e outros 

propósitos extremistas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Alteração  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Apoia uma maior cooperação 

internacional e a partilha de informações 

dos serviços nacionais de informações para 

identificar os cidadãos da UE em risco de 

se radicalizarem, serem recrutados e 

viajarem para ingressar em grupos jiadistas 

e outros grupos extremistas; salienta que se 

devem apoiar os esforços dos países da 

região do Médio Oriente e Norte de África, 

bem como dos Balcãs Ocidentais, para 

conter o fluxo de combatentes estrangeiros; 

62. Apoia uma maior cooperação 

internacional e a partilha de informações 

dos serviços nacionais de informações para 

identificar os cidadãos da UE em risco de 

se radicalizarem, serem recrutados e 

viajarem para ingressar em grupos jiadistas 

e outros grupos extremistas; salienta que se 

devem apoiar os esforços dos países da 

região do Médio Oriente e Norte de África, 

bem como dos Balcãs Ocidentais, para 

conter o fluxo de combatentes estrangeiros 

e impedir as organizações jiadistas de 

tirar partido da instabilidade política no 

interior das suas fronteiras; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Alteração  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenção da radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que os terríveis 

atentados terroristas que causaram 

centenas de mortos e feridos em Paris, em 

13 de novembro de 2015, puseram uma 

vez mais em evidência a necessidade 

urgente de uma ação coordenada pelos 

Estados-Membros e pela União Europeia 

para prevenir a radicalização e combater 

o terrorismo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Alteração  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  49-A. Convida os Estados-Membros a 

facultar aos guardas fronteiriços o acesso 

constante ao sistema de informação da 

Europol suscetível de conter informações 

sobre as pessoas suspeitas de terrorismo, 

os combatentes estrangeiros e os 

pregadores de mensagens de ódio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Alteração  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Exorta a Comissão a elaborar, em 

estreita cooperação com a Europol e o 

coordenador da luta contra o terrorismo, 

um relatório anual sobre a situação na 

Europa no domínio da segurança, 

incluindo no que diz respeito aos riscos da 

radicalização e aos seus efeitos sobre a 

segurança da vida e da integridade física 

das pessoas na UE, e que transmita ao 

Parlamento Europeu um relatório anual 

sobre a matéria; 

 

Or. en 

 

 


