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12.4.2019 A8-0193/158

Alteração 158
Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões jurídicas que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os Estados-
Membros devem continuar a ser livres de 
escolher as autoridades competentes, 
podendo designar autoridades 
administrativas, policiais ou judiciais para 
desempenhar essa tarefa. Dada a rapidez 
com que os conteúdos terroristas são 
difundidos em todos os serviços em linha, 
esta disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção sejam removidos ou que o acesso 
a esses conteúdos seja bloqueado no prazo 
de uma hora a contar da receção da 
decisão de remoção. Cabe aos prestadores 
de serviços de alojamento virtual decidir 
se devem ou não remover o conteúdo em 
questão ou bloquear o acesso ao mesmo 
para os utilizadores na União.

(13) Devem ser harmonizados o 
procedimento e as obrigações decorrentes 
de decisões de remoção que obriguem os 
prestadores de serviços de alojamento 
virtual a remover conteúdos terroristas ou a 
bloquear o acesso a esses conteúdos na 
sequência de uma avaliação efetuada pelas 
autoridades competentes. Os Estados-
Membros devem continuar a ser livres de 
escolher a autoridade competente, 
podendo designar uma autoridade judicial 
ou uma autoridade administrativa 
funcionalmente independente para 
desempenhar essa tarefa. Dada a rapidez 
com que os conteúdos terroristas são 
difundidos em todos os serviços em linha, 
esta disposição impõe aos prestadores de 
serviços de alojamento virtual a obrigação 
de assegurarem que os conteúdos 
terroristas identificados numa decisão de 
remoção sejam removidos ou que o acesso 
a esses conteúdos seja bloqueado sem 
demora injustificada após a receção da 
decisão de remoção. Sempre que possível, 
deve ser tida em conta a dimensão e a 
capacidade económica do prestador de 
serviços de alojamento virtual.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/159

Alteração 159
Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 

(33) Tanto os prestadores de serviços de 
alojamento virtual como os Estados-
Membros devem estabelecer pontos de 
contacto para facilitar o tratamento 
expedito 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 expedito. 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 sem demora 
injustificada 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 
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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.

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
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12.4.2019 A8-0193/160

Alteração 160
Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos no prazo de uma hora a 
contar da receção da decisão de remoção.

2. Os prestadores de serviços de 
alojamento virtual devem remover os 
conteúdos terroristas ou bloquear o acesso 
aos mesmos sem demora injustificada 
após a receção da decisão de remoção.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Alteração 161
Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento 
(UE) ... 16, o destinatário da decisão de 
remoção deve remover os conteúdos 
terroristas ou bloquear o acesso aos 
mesmos no prazo de uma hora a contar da 
receção da decisão de remoção emitida 
pela autoridade competente.  

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento 
(UE) 16..., o destinatário da decisão de 
remoção deve remover os conteúdos 
terroristas ou bloquear o acesso aos 
mesmos sem demora injustificada após a 
receção da decisão de remoção emitida 
pela autoridade competente.

_________________ _________________
16Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …). 

16Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à prevenção da 
difusão de conteúdos terroristas em linha 
(JO L …).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/162

Alteração 162
Birgit Sippel
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0193/2019
Daniel Dalton
Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Proposta de regulamento
Anexo I – secção B – título

Texto da Comissão Alteração

B. Conteúdos a remover ou cujo 
acesso deve ser bloqueado no prazo de 
uma hora: 

B Conteúdos a remover ou cujo 
acesso deve ser bloqueado sem demora 
injustificada:

Or. en


