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9.2.2017 A8-0228/102 

Alteração  102 

Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) A ameaça terrorista cresceu e 

evoluiu rapidamente nos últimos anos. Os 

denominados «combatentes terroristas 

estrangeiros» deslocam-se ao estrangeiro 

para fins de terrorismo. O regresso dessas 

pessoas constitui uma grave ameaça para a 

segurança de todos os Estados-Membros da 

UE. Foram identificados combatentes 

terroristas estrangeiros entre os implicados 

em vários atentados planeados ou 

concretizados recentemente, incluindo os 

atentados de Paris de 13 de novembro de 

2015. Além disso, a União Europeia e os 

Estados-Membros enfrentam a ameaça 

crescente de indivíduos que permanecem 

dentro da Europa e que são inspirados ou 

instruídos por grupos terroristas situados 

no estrangeiro. 

4. A ameaça terrorista cresceu e 

evoluiu rapidamente nos últimos anos. Os 

denominados «combatentes terroristas 

estrangeiros» deslocam-se ao estrangeiro 

para fins de terrorismo. O regresso dessas 

pessoas constitui uma grave ameaça para a 

segurança de todos os Estados-Membros da 

UE. Foram identificados combatentes 

terroristas estrangeiros entre os implicados 

em vários atentados planeados ou 

concretizados recentemente, incluindo os 

atentados de Paris de 13 de novembro de 

2015. Além disso, a União Europeia e os 

Estados-Membros enfrentam a ameaça 

crescente de indivíduos que permanecem 

dentro da Europa ou que entram 

facilmente na Europa, devido à 

permeabilidade das fronteiras externas e à 

ausência de controlo nas fronteiras 

internas, e que são inspirados ou instruídos 

por grupos terroristas situados no 

estrangeiro. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Alteração  103 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6–A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A presente diretiva abrange atos 

que são considerados por todos os 

Estados-Membros da União Europeia 

violações graves das respetivas legislações 

penais, cometidas por indivíduos cujos 

objetivos são uma ameaça para as 

sociedades democráticas que respeitam o 

Estado de direito e a civilização em que 

assentam estas sociedades. Deve ser 

entendida neste sentido e não pode ser 

interpretada de maneira a argumentar 

que a conduta daqueles que agiram com o 

intuito de preservar ou restaurar os 

valores democráticos, tal como foi, 

nomeadamente, o caso de alguns Estados-

Membros durante a Segunda Guerra 

Mundial, seja agora considerada ato 

«terrorista». Também não poderá ser 

interpretada de maneira a incriminar, 

com base no terrorismo, as pessoas que 

exercem o direito fundamental de 

manifestar a sua opinião, mesmo que, no 

âmbito do exercício desse direito, 

cometam infrações, ou as pessoas ou 

grupos que conduzem ataques contra as 

forças e as infraestruturas militares de 

regimes ditatoriais. Do mesmo modo, o 

incitamento à execução de ataques contra 

infraestruturas militares de regimes 

ditatoriais e a glorificação destes ataques 

não devem ser abrangidos pela presente 

diretiva. 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Alteração  104 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 3.° – n.° 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Constranger indevidamente os 

poderes públicos, ou uma organização 

internacional, a praticar ou a abster-se de 

praticar qualquer ato; 

b) Utilizar a violência ou a ameaça 

de violência para constranger ou procurar 

constranger os poderes públicos, ou uma 

organização internacional, a praticar ou a 

abster-se de praticar qualquer ato; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/105 

Alteração  105 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 3.° – n.° 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) O ato de causar danos maciços em 

instalações governamentais ou públicas, 

nos sistemas de transporte, nas 

infraestruturas, incluindo os sistemas 

informáticos, em plataformas fixas situadas 

na plataforma continental, em locais 

públicos ou em propriedades privadas, 

suscetíveis de pôr em perigo vidas 

humanas, ou de provocar prejuízos 

económicos consideráveis; 

d) O ato de causar danos maciços em 

instalações governamentais ou públicas, 

nos sistemas de transporte, nas 

infraestruturas, incluindo os sistemas 

informáticos, em plataformas fixas situadas 

na plataforma continental, em locais 

públicos ou em propriedades privadas, 

suscetíveis de pôr em perigo vidas 

humanas; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Alteração  106 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 5.° – n.° 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição ou a difusão por 

qualquer outro modo, de uma mensagem 

ao público destinada a incitar à prática de 

qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), sempre que 

tal conduta, ainda que não promova 

diretamente a prática de infrações 

terroristas, acarrete o risco de uma ou 

mais dessas infrações serem cometidas. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição, ou a difusão por 

qualquer outro modo, de uma mensagem 

ao público destinada a incitar à prática de 

qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), sempre que 

tal conduta acarrete um risco claro e 

iminente de uma ou mais dessas infrações 

serem cometidas. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Alteração  107 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 9.º - título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9.º  Suprimido 

Deslocações ao estrangeiro para fins de 

terrorismo 

 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a deslocação a outro país a fim 

de praticar qualquer das infrações 

enumeradas no artigo 3.º ou de contribuir 

para a sua prática, participar nas 

atividades de um grupo terrorista, como 

referido no artigo 4.º, ou dar ou receber 

treino para o terrorismo, como referido 

nos artigos 7.º e 8.º. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Alteração  108 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 10.º - título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 10.º  Suprimido 

Organização ou facilitação de deslocações 

ao estrangeiro para fins de terrorismo 

 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometido 

com dolo, qualquer ato de organização ou 

facilitação destinado a ajudar uma pessoa 

a deslocar-se ao estrangeiro para fins de 

terrorismo, tal como referido no artigo 9.º, 

sabendo que a ajuda prestada se destina a 

essa finalidade. 

 

Or. en 



AM\1116999PT.docx  PE598.451v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

9.2.2017 A8-0228/109 

Alteração  109 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 21.°–A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.°–A  

 Alterações à Decisão 2002/671/JAI do 

Conselho 

 1. No artigo 1.º, a alínea a) passa a ter a 

seguinte redação: 

 «a) "Infrações terroristas": as infrações a 

que se refere a Diretiva (UE).../... relativa 

à luta contra o terrorismo;» 

 2. O artigo 2.º é alterado do seguinte 

modo: 

 a) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: 

 «6. Cada Estado-Membro deve tomar as 

medidas necessárias para garantir que as 

autoridades competentes de outro Estado-

Membro tenham automaticamente 

acesso, em conformidade com o direito 

nacional e com os instrumentos jurídicos 

internacionais aplicáveis, a todas as 

informações pertinentes recolhidas pelas 

suas autoridades competentes no âmbito 

de processos penais relacionados com 

infrações terroristas, sempre que essas 

informações possam ser utilizadas nesse 

Estado-Membro para a prevenção, 

deteção, investigação ou repressão das 

infrações terroristas a que se refere a 

Diretiva (UE) .../... relativa à luta contra o 

terrorismo.» 

 b) É aditado o seguinte n.o 7: 
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 «7. O n.º 6 não é aplicável caso a partilha 

de informações possa comprometer a 

segurança das pessoas, nem quando for 

contrária aos interesses essenciais em 

matéria de segurança do Estado-Membro 

em causa.» 

 c) É aditado o seguinte n.o 8: 

 «8. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para garantir que, 

após receção das informações a que se 

refere o n.º 6, as suas autoridades 

competentes tomam medidas atempadas 

em conformidade com o direito nacional, 

se for caso disso.» 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Alteração  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 5.° – n.° 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição ou a difusão por 

qualquer outro modo, de uma mensagem 

ao público destinada a incitar à prática de 

qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), sempre que 

tal conduta, ainda que não promova 

diretamente a prática de infrações 

terroristas, acarrete o risco de uma ou 

mais dessas infrações serem cometidas. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição, ou a difusão por 

qualquer outro modo, de uma mensagem 

ao público destinada a incitar à prática de 

qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), sempre que 

tal conduta acarrete um risco claro e 

iminente de uma ou mais dessas infrações 

serem cometidas. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Alteração  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 9.º - título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9.º  Suprimido 

Deslocações ao estrangeiro para fins de 

terrorismo 

 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a deslocação a outro país a fim 

de praticar qualquer das infrações 

enumeradas no artigo 3.º ou de contribuir 

para a sua prática, participar nas 

atividades de um grupo terrorista, como 

referido no artigo 4.º, ou dar ou receber 

treino para o terrorismo, como referido 

nos artigos 7.º e 8.º. 

 

Or. en 

Justificação 

Esta criminalização é muito vaga e arrisca-se a afetar milhares de civis inocentes no respetivo direito de 

livre circulação. Além disso, as expressões utilizadas de «contribuir para a sua prática» e «participar 

nas atividades de» são injustificadamente opacas e não estabelecem uma relação suficiente entre o 

elemento moral necessário (intenção) e o elemento material (comportamento ou ações) que, em conjunto, 

constituem o delito penal. O nexo de causalidade entre estes dois elementos é definido de forma muito 

vaga. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Alteração  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Luta contra o terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

artigo 10.º - título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 10.º  Suprimido 

Organização ou facilitação de deslocações 

ao estrangeiro para fins de terrorismo 

 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometido 

com dolo, qualquer ato de organização ou 

facilitação destinado a ajudar uma pessoa 

a deslocar-se ao estrangeiro para fins de 

terrorismo, tal como referido no artigo 9.º, 

sabendo que a ajuda prestada se destina a 

essa finalidade. 

 

Or. en 

Justificação 

Esta criminalização é muito vaga e arrisca-se a afetar milhares de civis inocentes no respetivo direito 

de livre circulação. Além disso, as expressões utilizadas de «contribuir para a sua prática» e «participar 

nas atividades de» são injustificadamente opacas e não estabelecem uma relação suficiente entre o 

elemento moral necessário (intenção) e o elemento material (comportamento ou ações) que, em conjunto, 

constituem o delito penal. O nexo de causalidade entre estes dois elementos é definido de forma muito 

vaga. 

 


