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Alteração 58
Cornelia Ernst
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 59
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta não protege as crianças, mas expõe os cidadãos cumpridores da lei a graves 
riscos (nomeadamente a possibilidade de os algoritmos de IA sinalizarem falsamente imagens 
e conversas íntimas lícitas de crianças e adultos sobre a sua saúde e a sua vida sexual) e 
viola os direitos fundamentais de milhões de crianças e adultos segundo a jurisprudência 
pertinente. A análise do conteúdo de todas as mensagens privadas é tão inaceitável como se 
os correios abrissem todas as cartas para verificar a existência de conteúdos ilegais. De 
acordo com a AEPD, nem a necessidade nem a proporcionalidade do instrumento foram 
demonstradas.

Alteração 60
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento



PE661.791v01-00 4/113 AM\1219075PT.docx

PT

Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo a uma derrogação 
temporária de determinadas disposições da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que respeita à 
utilização de tecnologias por parte de 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para o tratamento de dados pessoais ou de 
outro tipo para efeitos de luta contra o 
abuso sexual de crianças em linha

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo a uma restrição 
temporária de determinados direitos e 
obrigações previstos na Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que respeita à utilização de 
tecnologias por parte de fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para o 
tratamento de dados pessoais para efeitos 
de luta contra materiais relacionados com 
o abuso e a exploração sexual de crianças 
em linha

Or. en

Justificação

A alteração do título alinha a proposta de regulamento com a Diretiva 2011/93/UE relativa à 
luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. Em 
consonância com o considerando 9 da diretiva, os instrumentos jurídicos abrangem tanto 
gravações de abusos sexuais como outras gravações exploradas com ou sem o conhecimento 
da criança.

Alteração 61
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo a uma derrogação 
temporária de determinadas disposições da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que respeita à 
utilização de tecnologias por parte de 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para o tratamento de dados pessoais ou de 

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo a uma derrogação 
temporária de determinadas disposições da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que respeita à 
utilização de tecnologias por parte de 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para o tratamento de dados pessoais para 
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outro tipo para efeitos de luta contra o 
abuso sexual de crianças em linha

efeitos de luta contra o abuso sexual de 
crianças em linha

Or. en

Alteração 62
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik AzmaniMichal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Citação 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta os princípios 
estabelecidos na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, de 
1989, e no respetivo Protocolo Facultativo 
relativo à Venda de Crianças, Prostituição 
Infantil e Pornografia Infantil,

Or. en

Alteração 63
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Diretiva 2002/58/CE aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis. A 
definição de «serviço de comunicações 
eletrónicas» encontra-se atualmente no 
artigo 2.º, alínea c), da Diretiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho4. A Diretiva (UE) 2018/1972 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5 
revoga a Diretiva 2002/21/CE, com efeitos 

(2) A Diretiva 2002/58/CE aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis. Até 
21 de dezembro de 2020, aplicava-se a 
definição de «serviço de comunicações 
eletrónicas» prevista no artigo 2.º, alínea 
c), da Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho4. Nessa data, a 
Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento 
Europeu e do Conselho5 revogou a 
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a partir de 21 de dezembro de 2020. A 
partir dessa data, a definição de «serviços 
de comunicações eletrónicas» será 
substituída por uma nova definição, no 
artigo 2.º, n.º 4, da Diretiva (UE) 
2018/1972, que inclui os serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número definidos no artigo 2.º, n.º 7, da 
mesma diretiva. Estes serviços, que 
incluem, por exemplo, voz sobre IP, 
serviços de mensagens e correio eletrónico 
baseado na web, passarão, por 
conseguinte, a estar abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2002/58/CE, a partir de 21 de dezembro de 
2020.

Diretiva 2002/21/CE. A definição de 
«serviços de comunicações eletrónicas» 
prevista no artigo 2.º, n.º 4, da Diretiva 
(UE) 2018/1972 inclui os serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número definidos no artigo 2.º, n.º 7, da 
mesma diretiva. Estes serviços, que 
incluem, por exemplo, voz sobre IP, 
serviços de mensagens e correio eletrónico 
baseado na web, estão, por conseguinte, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2002/58/CE desde 21 de 
dezembro de 2020.

_________________ _________________
4 Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas (diretiva-quadro) 
(JO L 108 de 24.4.2002, p. 33).

4 Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas (diretiva-quadro) 
(JO L 108 de 24.4.2002, p. 33).

5 Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, que estabelece o Código Europeu 
das Comunicações Eletrónicas (JO L 321 
de 17.12.2018, p. 36).

5 Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, que estabelece o Código Europeu 
das Comunicações Eletrónicas (JO L 321 
de 17.12.2018, p. 36).

Or. en

Alteração 64
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura FerraraDavid LegaJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando 
BenifeiAntonio López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier 
ChastelMalik AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuSophia in 't VeldAnna Júlia 
DonáthNathalie LoiseauFabienne Keller

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 1, do Tratado da União Europeia, a 

(3) Em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 1, do Tratado da União Europeia, a 
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União reconhece os direitos, as liberdades 
e os princípios enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
O artigo 7.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (a 
«Carta») protege o direito fundamental de 
todas as pessoas ao respeito pela sua vida 
privada e familiar, pelo seu domicílio e 
pelas suas comunicações, o que inclui a 
confidencialidade das comunicações. O 
artigo 8.º da Carta consagra o direito à 
proteção dos dados pessoais. O artigo 24.º, 
n.º 2, da Carta estabelece que todos os atos 
relativos às crianças, quer praticados por 
entidades públicas, quer por instituições 
privadas, terão primacialmente em conta o 
interesse superior da criança.

União reconhece os direitos, as liberdades 
e os princípios enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
O artigo 7.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (a 
«Carta») protege o direito fundamental de 
todas as pessoas ao respeito pela sua vida 
privada e familiar, pelo seu domicílio e 
pelas suas comunicações, o que inclui a 
confidencialidade das comunicações. O 
artigo 8.º da Carta consagra o direito à 
proteção dos dados pessoais. O artigo 3.º, 
n.º 1, da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança de 1989 
(«CDC») e o artigo 24.º, n.º 2, da Carta 
estabelecem que todos os atos relativos às 
crianças, quer praticados por entidades 
públicas, quer por instituições privadas, 
terão primacialmente em conta o interesse 
superior da criança. O artigo 3.º, n.º 3, da 
CDC e o artigo 24.º, n.º 1, da Carta 
evocam, além disso, o direito das crianças 
à proteção e aos cuidados necessários ao 
seu bem-estar.

Or. en

Alteração 65
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 
incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das crianças 

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos fundamentais, em 
particular dos direitos das crianças à 
proteção contra todas as formas de 
violência, abusos e negligência, maus 
tratos ou exploração, incluindo o abuso 
sexual, conforme previsto na Convenção 
das Nações Unidas de 1989 sobre os 
Direitos da Criança e na Carta. A 
digitalização trouxe muitos benefícios para 
a sociedade e a economia, mas também 
inúmeros problemas, nomeadamente o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
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em linha é uma das prioridades da União. 
Em 24 de julho de 2020, a Comissão 
adotou uma Estratégia da UE para uma 
luta mais eficaz contra o abuso sexual das 
crianças6 (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças.

crianças em linha resultante do maior 
acesso a potenciais vítimas e um aumento 
acentuado na troca de materiais 
relacionados com abuso sexual de crianças 
entre os agressores sexuais de menores. 
Além disso, o aumento da utilização 
abusiva de tecnologias de reforço da 
privacidade por parte dos agressores para 
encobrir os seus atos horrendos dificultou 
a tarefa das autoridades policiais de 
prevenir, detetar, investigar e penalizar a 
exploração sexual de crianças em linha. 
De acordo com a Europol, a proliferação 
de instrumentos de anonimização e a 
maior quantidade de material relacionado 
com o abuso sexual de crianças podem 
igualmente conduzir a um risco mais 
elevado de vitimização repetida6-A.

_________________ _________________
6 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Estratégia 
da UE para uma luta mais eficaz contra o 
abuso sexual das crianças», de 24 de 
julho de 2020, COM(2020) 607 final.

6-A Relatório da Europol «Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic» [Explorar o isolamento: 
agressores e vítimas do abuso sexual de 
crianças em linha durante a pandemia de 
COVID-19], publicado em 19 de junho de 
2020.

Or. en

Alteração 66
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 
incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das 
crianças em linha é uma das prioridades 
da União. Em 24 de julho de 2020, a 
Comissão adotou uma Estratégia da UE 
para uma luta mais eficaz contra o abuso 
sexual das crianças6 (a «Estratégia»), que 
visa dar uma resposta eficaz, a nível da 
União, ao crime de abuso sexual de 
crianças.

(4) A proteção das crianças é uma das 
prioridades da União. O abuso sexual e a 
exploração sexual de crianças constituem 
violações graves dos direitos humanos, em 
particular dos direitos das crianças à 
proteção contra todas as formas de 
violência, abusos e negligência, maus 
tratos ou exploração, incluindo o abuso 
sexual, conforme previsto na Convenção 
das Nações Unidas de 1989 sobre os 
Direitos da Criança e na Carta. A 
digitalização trouxe muitos benefícios para 
a sociedade e a economia, mas também 
inúmeros problemas, como o aumento dos 
materiais relacionados com abuso e 
exploração sexual de crianças em linha. Os 
materiais relacionados com o abuso sexual 
de crianças baseiam-se em abusos reais 
ocorridos no mundo real, sendo a maioria 
dos abusos cometidos por pessoas 
pertencentes à família ou próximas da 
mesma. O aumento nos números 
comunicados deve-se também, em parte, 
às práticas emergentes dos adolescentes 
que, no desenvolvimento da sua 
identidade sexual e das suas experiência 
sexuais, tiram fotografias ou fazem vídeos 
explícitos de si próprios, que enviam aos 
pares, ou partilham este tipo de materiais 
sem uma motivação sexual.

_________________
6 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Estratégia 
da UE para uma luta mais eficaz contra o 
abuso sexual das crianças», de 24 de 
julho de 2020, COM(2020) 607 final.

Or. en
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Alteração 67
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 
incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das crianças 
em linha é uma das prioridades da União. 
Em 24 de julho de 2020, a Comissão 
adotou uma Estratégia da UE para uma luta 
mais eficaz contra o abuso sexual das 
crianças6 (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças.

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças e a pornografia infantil 
constituem violações graves dos direitos 
humanos, em particular dos direitos das 
crianças à proteção contra todas as formas 
de violência, abusos e negligência, maus 
tratos ou exploração, incluindo o abuso 
sexual, conforme previsto na Convenção 
das Nações Unidas de 1989 sobre os 
Direitos da Criança e na Carta. A 
digitalização trouxe muitos benefícios para 
a sociedade e a economia, mas também 
inúmeros problemas, como o aumento dos 
casos de abuso sexual de crianças em linha. 
A proteção das crianças em linha é uma 
das prioridades da União. Em 24 de julho 
de 2020, a Comissão adotou uma 
Estratégia da UE para uma luta mais eficaz 
contra o abuso sexual das crianças6 (a 
«Estratégia»), que visa dar uma resposta 
eficaz, a nível da União, ao crime de abuso 
sexual de crianças, à exploração sexual de 
crianças e à pornografia infantil, uma vez 
que se têm vindo a generalizar nos 
últimos tempos, nomeadamente através da 
utilização das novas tecnologias e da 
Internet.

_________________ _________________
6 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Estratégia da UE 
para uma luta mais eficaz contra o abuso 
sexual das crianças», de 24 de julho de 
2020, COM(2020) 607 final.

6 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Estratégia da UE 
para uma luta mais eficaz contra o abuso 
sexual das crianças», de 24 de julho de 
2020, COM(2020) 607 final.

Or. en
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Alteração 68
Hilde VautmansCaterina ChinniciDavid LegaJavier Moreno SánchezDragoş 
TudoracheEvin IncirPietro BartoloLaura FerraraJuan Ignacio Zoido ÁlvarezBrando 
BenifeiAntonio López-Istúriz WhiteIoan-Rareş BogdanMilan BrglezOlivier 
ChastelMalik AzmaniMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthNathalie 
LoiseauFabienne Keller

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 
incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das crianças 
em linha é uma das prioridades da União. 
Em 24 de julho de 2020, a Comissão 
adotou uma Estratégia da UE para uma luta 
mais eficaz contra o abuso sexual das 
crianças6 (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças.

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 
incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das crianças 
em linha é uma das prioridades da União. 
Em 24 de julho de 2020, a Comissão 
adotou uma Estratégia da UE para uma luta 
mais eficaz contra o abuso sexual das 
crianças6 (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças e 
exploração sexual de crianças.

_________________ _________________
6 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Estratégia da UE 
para uma luta mais eficaz contra o abuso 
sexual das crianças», de 24 de julho de 
2020, COM(2020) 607 final.

6 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões intitulada «Estratégia da UE 
para uma luta mais eficaz contra o abuso 
sexual das crianças», de 24 de julho de 
2020, COM(2020) 607 final.

Or. en
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Alteração 69
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell
Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A proteção das crianças em linha é 
uma das prioridades da União. Em 24 de 
julho de 2020, a Comissão adotou uma 
Estratégia da UE para uma luta mais 
eficaz contra o abuso sexual das 
crianças1-A (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças. No 
âmbito da Estratégia, a Comissão 
anunciou que iria propor legislação 
setorial específica, nomeadamente 
«obrigações vinculativas claras de [...] 
detetar e denunciar [o abuso sexual de 
crianças em linha], a fim de proporcionar 
maior clareza e segurança ao trabalho 
das autoridades policiais e dos 
intervenientes relevantes no setor privado 
para combater os abusos em linha». A 
nova legislação deve respeitar plenamente 
os direitos fundamentais, nomeadamente 
os direitos à liberdade de expressão, à 
vida privada e à proteção dos dados, 
devendo ainda incluir mecanismos 
destinados a assegurar a 
responsabilização e a transparência.
_________________
1-A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Estratégia 
da UE para uma luta mais eficaz contra o 
abuso sexual das crianças», de 24 de 
julho de 2020, COM(2020) 607 final.

Or. en
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Alteração 70
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando que a presente 
proposta não compromete o princípio da 
cifragem de ponta a ponta, uma vez que 
tem por objetivo permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
continuem a detetar e denunciar 
voluntariamente abusos sexuais de 
crianças em linha e a remover materiais 
relacionados com o abuso sexual de 
crianças. Por conseguinte, não devem ser 
aqui abordadas as limitações à cifragem 
de ponta a ponta.

Or. en

Alteração 71
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Abir 
Al-SahlaniHilde Vautmans

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os adolescentes têm o direito à 
descoberta da sua identidade sexual num 
ambiente seguro e privado.

Or. en

Alteração 72
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
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Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já têm vindo a utilizar 
tecnologias específicas, nomeadamente 
tecnologias de dispersão («hashing») para 
imagens e vídeos, instrumentos baseados 
em classificadores e inteligência artificial 
e tecnologias de análise de texto e/ou 
metadados, para detetar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças nos 
seus serviços e denunciá-los às 
autoridades policiais e a organizações que 
atuam no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças, ou para detetar, 
remover e denunciar esses materiais. Estas 
medidas têm sido aplicadas 
voluntariamente, baseando-se no 
artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/670 
como base jurídica para o tratamento dos 
dados. Os fornecedores reencaminham 
para as linhas diretas de apoio nacionais, a 
utilizar para denunciar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças, 
bem como para organizações empenhadas 
na luta contra a exploração sexual de 
crianças e na prevenção da vitimização 
infantil, localizadas tanto na UE como em 
países terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
crucial, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas, cujos 
direitos fundamentais à dignidade 
humana e à integridade física e mental 
foram gravemente violados, e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir esse tipo de crimes.

Or. en
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Alteração 73
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como 
para organizações empenhadas na luta 
contra a exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, têm vindo a utilizar 
tecnologias para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais e 
exploração sexual de crianças às 
autoridades policiais e a organizações que 
atuam no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças, ou para remover esses 
materiais, a título voluntário, quer através 
da digitalização do conteúdo, como 
imagens e texto, quer dos metadados das 
comunicações, utilizando, em alguns 
casos, os dados do histórico. Esses 
fornecedores reencaminham os materiais 
detetados relacionados com abuso e 
exploração sexual de crianças para as 
linhas diretas de apoio nacionais dedicadas 
a esta tarefa, bem como para organizações 
empenhadas na luta contra a exploração 
sexual de crianças e na prevenção da 
vitimização infantil, localizadas tanto na 
UE como em países terceiros, 
nomeadamente o Centro Nacional para as 
Crianças Desaparecidas e Exploradas 
(NCMEC) dos Estados Unidos da 
América. Quando estão estabelecidos em 
países terceiros, não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do acervo da UE em 
matéria de proteção de dados. Estas ações 
voluntárias desempenham coletivamente 
um papel, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso e exploração sexual de 
crianças, além de contribuírem para 
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identificar e investigar os autores dos 
crimes, bem como para prevenir esse tipo 
de crimes.

Or. en

Alteração 74
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal ŠimečkaRamona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso e a exploração 
sexual de crianças, ou para remover esses 
materiais. Essas organizações 
reencaminham para as linhas diretas de 
apoio nacionais, a utilizar para denunciar 
materiais com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças, bem como 
para organizações empenhadas na luta 
contra o abuso e a exploração sexual de 
crianças e na prevenção da vitimização 
infantil, localizadas tanto na UE como em 
países terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso e exploração sexual de 
crianças, que constitui uma violação 
grosseira do direito à privacidade da 
criança, além de contribuírem para 
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identificar e investigar os autores dos 
crimes, bem como para prevenir esse tipo 
de crimes.

Or. en

Alteração 75
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais através da 
digitalização do conteúdo, como imagens 
e texto, ou dos metadados de 
comunicações, utilizando, em alguns 
casos, os dados do histórico. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.
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Or. en

Alteração 76
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na identificação 
e luta contra a exploração sexual de 
crianças e na prevenção da vitimização 
infantil, localizadas tanto na UE como em 
países terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar, investigar 
e punir os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

Or. en

Alteração 77
Javier ZarzalejosJeroen Lenaers, 
Lena Düpont
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Não obstante a legitimidade do seu 
objetivo, estas medidas interferem 
inequivocamente nos direitos 
fundamentais ao respeito da vida privada 
e à proteção dos dados dos indivíduos em 
causa, nomeadamente os utilizadores, os 
alegados autores e as vítimas. Essa 
interferência só é possível sob certas 
condições. Tem de estar prevista na lei, de 
respeitar a essência dos direitos à 
proteção de dados e à privacidade e, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, ser necessária e 
satisfazer genuinamente os objetivos de 
interesse geral reconhecidos pela União 
ou a necessidade de proteger os direitos e 
as liberdades dos outros consagrados no 
artigo 52.º, n.º 1, da Carta.

Or. en

Alteração 78
Fabienne Keller, Ramona StrugariuNathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier 
ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A crise da COVID-19 veio agravar 
significativamente a produção e a 
distribuição de materiais relacionados 
com abuso sexual de crianças em linha, 
que alcançaram um nível recorde durante 
o confinamento da primavera na Europa1-

A. Foi detetado um aumento de 106 % 
destas atividades em todo o mundo 2-A. 
Cerca de uma em cada cinco crianças é 
vítima de violência, incluindo abuso 
sexual.
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_________________
1-A «Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic 
[Explorar o isolamento: agressores e 
vítimas do abuso sexual de crianças em 
linha durante a pandemia de COVID-19], 
EUROPOL, 2020.
2-A «Exploiting isolation: offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic 
[Explorar o isolamento: agressores e 
vítimas do abuso sexual de crianças em 
linha durante a pandemia de COVID-19], 
EUROPOL, 2020.

Or. en

Alteração 79
Sophia in 't VeldMichal ŠimečkaAnna Júlia Donáth

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número estão a utilizar 
este tipo de tecnologias com base no 
Regulamento (UE) 2016/679, alegando 
interesse legítimo, que é uma base 
jurídica muito questionável para o 
tratamento de dados sensíveis. Não 
obstante, as autoridades de proteção de 
dados não tomaram qualquer medida 
coerciva.

Or. en

Alteração 80
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
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Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Agir no interesse superior da 
criança deve ser uma prioridade; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade 
de garantir a segurança da utilização das 
novas tecnologias e dos serviços de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
a proteção das crianças contra a 
exploração sexual na Internet.

Or. en

Alteração 81
Sophia in 't VeldMichal ŠimečkaRamona StrugariuAnna Júlia DonáthYana 
ToomFabienne Keller

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A Diretiva 2011/93/UE obriga os 
Estados-Membros a adotarem medidas 
contra o abuso sexual de crianças, o mais 
tardar até 18 de dezembro de 2013. Vinte 
e três Estados-Membros não aplicaram 
esta diretiva e a Comissão não honrou a 
sua missão de guardiã dos Tratados, 
iniciando processos por infração contra 
estes Estados-Membros apenas em julho e 
outubro de 2019, quase seis anos após o 
prazo para a transposição, e não 
respondendo aos apelos feitos pelo 
Parlamento na sua resolução de 14 de 
dezembro de 20171.
___________________
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 
14 de dezembro de 2017, sobre a 
aplicação da Diretiva 2011/93/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de dezembro de 2011, relativa à luta 
contra o abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças e a pornografia 
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infantil (JO C 369 de 11.10.2018, p. 96).

Or. en

Alteração 82
Jadwiga WiśniewskaMargarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Os padrões da criminalidade em 
linha estão a mudar rapidamente e as 
atividades dos predadores sexuais que 
procuram materiais de exploração de 
crianças aumentarem em linha, sobretudo 
durante a COVID-19, pelo que é 
prioritário implementar soluções que 
protejam as crianças contra a exploração 
em linha;

Or. en

Alteração 83
Javier ZarzalejosJeroen LenaersLena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Até 20 de dezembro de 2020, o 
tratamento de dados pessoais por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
através de medidas voluntárias que visam 
detetar, denunciar e remover materiais 
com imagens de abusos sexuais de 
crianças em linha é regido pelo 
Regulamento (UE) 2016/679.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta derrogação tem por objetivo garantir que o RGPD continua a aplicar-se.

Alteração 84
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Até 20 de dezembro de 2020, o 
tratamento de dados pessoais por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
através de medidas voluntárias que visam 
detetar, denunciar e remover materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha é regido pelo Regulamento (UE) 
2016/679.

(6) Até 20 de dezembro de 2020, o 
tratamento de dados pessoais por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
através de medidas voluntárias que visam 
detetar, denunciar e remover materiais com 
imagens de abusos e exploração sexuais de 
crianças está sujeito ao Regulamento (UE) 
2016/679 (RGPD). As autoridades de 
proteção de dados estão a investigar uma 
queixa de incumprimento do RGPD pelas 
medidas voluntárias atuais, sendo que, até 
ao momento, os titulares dos dados não 
foram informados desse facto em 
conformidade com os artigos 13.º e 14.º do 
referido regulamento. A Diretiva (UE) 
2019/1972 não terá qualquer efeito direito 
nos fornecedores que apliquem essas 
medidas voluntárias.

Or. en

Alteração 85
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As medidas voluntárias aplicadas 
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pelos fornecedores até agora são 
constitutivas de uma ingerência nos 
direitos fundamentais ao respeito da vida 
privada e à proteção dos dados de todos os 
utilizadores de serviços de comunicações 
eletrónicas populares, como plataformas e 
aplicações de mensagens instantâneas. 
Sempre que envolvam, de forma 
permanente, uma monitorização e análise 
gerais e indiscriminadas dos conteúdos 
das comunicações de todos os 
utilizadores, essas medidas violam o 
direito à confidencialidade das 
comunicações, conforme determinado 
pelo Tribunal de Justiça nos processos 
apensos C-511/18, C-512/18 e C-520/18 - 
La Quadrature et al.

Or. en

Alteração 86
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As medidas previstas no presente 
regulamento são constitutivas de uma 
ingerência nos direitos fundamentais ao 
respeito da vida privada e à proteção dos 
dados de todos os utilizadores de serviços 
de comunicações eletrónicas populares, 
como plataformas e aplicações de 
mensagens instantâneas. Mesmo as 
medidas voluntárias de empresas privadas 
são constitutivas de uma ingerência 
nesses direitos quando as medidas 
envolvem a monitorização e a análise do 
conteúdo das comunicações e o 
tratamento de dados pessoais.

Or. en
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Alteração 87
Fabienne KellerRamona Strugariu, 
Nathalie LoiseauAbir Al-SahlaniOlivier ChastelHilde VautmansLaurence Farreng

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Qualquer limitação do direito à 
confidencialidade das comunicações tem 
de se inscrever no objetivo altamente 
específico da presente proposta, que é a 
luta contra o abuso sexual de crianças em 
linha.

Or. en

Alteração 88
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Qualquer limitação do direito 
fundamental à confidencialidade das 
comunicações não pode ser justificada 
apenas pelo facto de algumas tecnologias 
terem sido anteriormente utilizadas 
quando os serviços em causa não 
constituíam, do ponto de vista jurídico, 
serviços de comunicações eletrónicas.

Or. en

Alteração 89
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
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Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Qualquer limitação do direito 
fundamental à confidencialidade das 
comunicações não pode ser justificada 
apenas pelo facto de algumas tecnologias 
terem sido anteriormente utilizadas 
quando os serviços em causa não 
constituíam, do ponto de vista jurídico, 
serviços de comunicações eletrónicas.

Or. en

Alteração 90
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
sexuais de crianças em linha, conforme 

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças.
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anunciado na Estratégia, não existiria 
base jurídica para permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuassem, no âmbito dos seus 
serviços, a detetar, remover e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha após 21 de dezembro 
de 2020.

Or. en

Alteração 91
Sophia in 't VeldMichal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, 
Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, não existiria base 
jurídica para permitir que os fornecedores 

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Uma vez que, na sua 
maioria, os Estados-Membros não 
adotaram tais medidas legislativas e a 
Comissão não respondeu às advertências 
formuladas durante o processo legislativo 
do Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas e não apresentou uma base 
jurídica para o tratamento de dados 
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de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número continuassem, no 
âmbito dos seus serviços, a detetar, 
remover e denunciar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha após 21 de dezembro de 2020.

pessoais neste contexto, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, não existiria base 
jurídica para permitir que os fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número continuassem, no 
âmbito dos seus serviços, a detetar, 
remover e denunciar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha após 21 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 92
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais no âmbito do 
fornecimento de serviços de comunicações 
eletrónicas para efeitos de deteção, 
denúncia e remoção de materiais 
relacionados com abusos sexuais de 
crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas nacionais, e na 
pendência da adoção de um novo quadro 
jurídico de mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
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sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, não existiria base 
jurídica para permitir que os fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número continuassem, 
no âmbito dos seus serviços, a detetar, 
remover e denunciar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha após 21 de dezembro de 2020.

sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, as medidas 
voluntárias adotadas pelos fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para, no âmbito 
dos seus serviços, detetar, remover e 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças em linha seriam 
ilegais após 21 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 93
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, não existiria 
base jurídica para permitir que os 

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos e 
exploração sexuais de crianças em linha. 
Não obstante, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, os Estados-
Membros podem adotar medidas 
legislativas para restringir o âmbito dos 
direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
e a exploração sexual de crianças. Na 
ausência de tais medidas legislativas, e na 
pendência da adoção de um novo quadro 
jurídico de mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos e a 
exploração sexuais de crianças em linha, 
não existe base jurídica para permitir que 
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fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuassem, no âmbito dos seus 
serviços, a detetar, remover e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha após 21 de dezembro 
de 2020.

os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número procedam, no âmbito dos seus 
serviços, à deteção, remoção e denúncia 
de materiais com imagens de abusos 
sexuais de crianças em linha.

Or. en

Alteração 94
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O tratamento de fotografias e 
vídeos ao abrigo do presente regulamento 
deve sempre ser considerado como 
tratamento de categorias especiais de 
dados pessoais na aceção do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, uma vez que 
são dados biométricos processados por 
meios técnicos específicos que permitem a 
identificação inequívoca ou a 
autenticação de uma pessoa singular.

Or. en

Alteração 95
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Para eliminar e bloquear os 
materiais relacionados com abuso sexual 
de crianças, há que reforçar a cooperação 
entre as autoridades públicas nacionais, a 
fim de garantir a existência de listas 
nacionais o mais exatas possível de sítios 
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Web que contêm pornografia infantil, 
com o objetivo de restringir o acesso a 
estes sítios e de os bloquear.

Or. en

Alteração 96
Javier Zarzalejos, Jeroen LenaersLena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma derrogação 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. Uma vez que a Diretiva 
2002/58/CE foi adotada com base no artigo 
114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, afigura-se apropriado 
adotar o presente regulamento com a 
mesma base jurídica. Além disso, nem 
todos os Estados-Membros adotaram a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, e a 
adoção de tais medidas implica um risco de 
fragmentação importante, suscetível de 
afetar negativamente o mercado interno.

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma derrogação 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. As medidas voluntárias 
aplicadas pelos fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número na União com o 
único objetivo de detetar e denunciar o 
abuso sexual de crianças em linha e de 
detetar, remover e denunciar material 
relacionado com o abuso sexual de 
crianças passam, por conseguinte, a estar 
sujeitas às salvaguardas e condições 
estabelecidas no presente regulamento e 
no Regulamento (UE) 2016/679. Uma vez 
que a Diretiva 2002/58/CE foi adotada com 
base no artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
afigura-se apropriado adotar o presente 
regulamento com a mesma base jurídica. 
Além disso, nem todos os Estados-
Membros adotaram a nível nacional 
medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos 
nas referidas disposições em conformidade 
com o artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, e a adoção de tais medidas 
implica um risco de fragmentação 
importante, suscetível de afetar 
negativamente o mercado interno e a 
proteção dos direitos fundamentais, 
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designadamente dos direitos das crianças 
vítimas de abuso sexual em linha em toda 
a União e no resto do mundo.

Or. en

Alteração 97
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma derrogação 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. Uma vez que a Diretiva 
2002/58/CE foi adotada com base no artigo 
114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, afigura-se apropriado 
adotar o presente regulamento com a 
mesma base jurídica. Além disso, nem 
todos os Estados-Membros adotaram a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, e a 
adoção de tais medidas implica um risco 
de fragmentação importante, suscetível de 
afetar negativamente o mercado interno.

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma restrição 
temporária do artigo 5.º, n.º 1, e do artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. Uma vez que a Diretiva 
2002/58/CE foi adotada com base no artigo 
114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, afigura-se apropriado 
adotar o presente regulamento com a 
mesma base jurídica. Quando adotam a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, os 
Estados-Membros devem respeitar o 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 98
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma derrogação 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. Uma vez que a Diretiva 
2002/58/CE foi adotada com base no artigo 
114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, afigura-se apropriado 
adotar o presente regulamento com a 
mesma base jurídica. Além disso, nem 
todos os Estados-Membros adotaram a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, e a 
adoção de tais medidas implica um risco 
de fragmentação importante, suscetível de 
afetar negativamente o mercado interno.

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma restrição 
temporária do artigo 5.º, n.º 1, e do artigo 
6.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE que 
protege a confidencialidade das 
comunicações e dos dados de tráfego. O 
presente regulamento deve também criar 
a base jurídica para medidas voluntárias 
claramente definidas e limitadas. Uma vez 
que a Diretiva 2002/58/CE foi adotada com 
base no artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
afigura-se apropriado adotar o presente 
regulamento com a mesma base jurídica. 
Quando tenham adotado a nível nacional 
medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos 
nas referidas disposições em conformidade 
com o artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros devem 
respeitar o Regulamento (UE) 2016/679, 
nomeadamente o artigo 23.º.

Or. en

Alteração 99
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta que, normalmente, 
as comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram na 
definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do Tratado, que constitui uma 
base jurídica específica para a adoção de 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 

(9) Tendo em conta que, normalmente, 
os dados relacionados com as 
comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram na 
definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que 
constitui uma base jurídica específica para 
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tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

a adoção de regras relativas à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

Or. en

Alteração 100
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta que, normalmente, 
as comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram na 
definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do Tratado, que constitui uma 
base jurídica específica para a adoção de 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

(9) Tendo em conta que, normalmente, 
as comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram na 
definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do TFUE, que constitui uma 
base jurídica específica para a adoção de 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

Or. en

Alteração 101
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na medida em que o tratamento de 
dados pessoais no âmbito do fornecimento 
de serviços de comunicações eletrónicas 
por parte de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins relacionados exclusivamente com 
a deteção, a denúncia e a remoção de 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha se insere no âmbito 
da derrogação estabelecida pelo presente 
regulamento, o Regulamento (UE) 
2016/679 é aplicável ao tratamento desses 
dados, incluindo a obrigação de realizar 
uma avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas quando apropriado, 
nos termos do artigo 35.º do mesmo 
regulamento, antes da utilização das 
tecnologias em causa.

(10) Na medida em que o tratamento de 
dados pessoais no âmbito do fornecimento 
de serviços de comunicações eletrónicas 
por parte de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins relacionados exclusivamente com 
a deteção, a denúncia e a remoção de 
materiais com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças se insere no 
âmbito da derrogação estabelecida pelo 
presente regulamento, o Regulamento (UE) 
2016/679 é aplicável ao tratamento desses 
dados, incluindo a obrigação de realizar 
uma avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas quando apropriado, 
nos termos do artigo 35.º do mesmo 
regulamento, antes da utilização das 
tecnologias em causa, e o requisito, nos 
termos do artigo 36.º, de consultar a 
autoridade de controlo competente antes 
de proceder ao tratamento.

Or. en

Alteração 102
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma vez que o presente 
regulamento prevê uma restrição ao 
direito de confidencialidade das 
comunicações, a consulta da autoridade 
de controlo nos termos do artigo 36.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 deve ser 
obrigatória.

Or. en
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Alteração 103
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma vez que o presente 
regulamento prevê uma restrição ao 
direito de confidencialidade das 
comunicações, a consulta da autoridade 
de controlo nos termos do artigo 36.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 deve ser 
obrigatória.

Or. en

Alteração 104
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução modificada, 
limitada e específica de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso e 
a exploração sexual de crianças em linha, 
a derrogação estabelecida pelo presente 
regulamento deverá limitar-se às 
tecnologias consagradas que são utilizadas 
pelos serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins de deteção, denúncia e remoção 
de materiais com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças, que 
funcionam comparando imagens e vídeos 
com uma base de dados de assinaturas 
digitais únicas e não reconvertíveis 
(«valores de hash») de materiais 
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das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 
específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

conhecidos com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças. Esta base 
de dados deve ser operada por autoridades 
públicas na União, de modo a não ser 
dependente de entidades privadas de 
países terceiros com bases jurídicas e 
obrigações pouco claras. A referência às 
tecnologias inclui um controlo humano 
diretamente relacionado com a utilização 
de tecnologias e a sua supervisão e um 
controlo humano para cada denúncia de 
material com imagens de abuso e 
exploração sexual de crianças às 
autoridades policiais. Por conseguinte, a 
utilização das tecnologias em questão 
deverá ser de uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar da 
restrição prevista pelo presente 
regulamento já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente, e 
não deverão incluir a filtragem nem a 
digitalização de comunicações que 
contenham texto ou áudio.

Or. en

Alteração 105
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de atividades 
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atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 
específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

destinadas a combater o abuso sexual de 
crianças em linha que cumpram o 
Regulamento (UE) 2016/679, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias utilizadas 
pelos serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins de deteção, denúncia e remoção 
de materiais com imagens de abusos 
sexuais de crianças em linha e foi sujeita a 
consulta prévia em conformidade com o 
artigo 36.º do Regulamento (UE) 
2016/679. A referência às tecnologias 
inclui, quando necessário, um controlo 
humano diretamente relacionado com a 
utilização de tecnologias e a supervisão do 
seu funcionamento, a fim de evitar 
ingerências desnecessárias nos direitos 
fundamentais. Por conseguinte, a 
utilização das tecnologias em questão 
deverá ser de uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. As tecnologias 
utilizadas deverão estar em conformidade 
com o princípio da proteção de dados 
desde a conceção e por defeito, conforme 
definido do Regulamento (UE) 2016/679. 
Na medida em que sejam utilizadas para 
digitalizar comunicações que contenham 
texto, não devem permitir compreender a 
substância dos conteúdos, mas apenas 
detetar padrões que apontem para 
possíveis abusos sexuais de crianças.

Or. en

Alteração 106
Fabienne Keller, Nathalie LoiseauHilde Vautmans, Laurence Farreng
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 
específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha. A referência às tecnologias 
inclui, quando necessário, um controlo 
humano diretamente relacionado com a 
utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e deverão incluir, concretamente, 
a filtragem e a digitalização de 
comunicações que contenham texto nos 
casos em que estes indicadores principais 
estejam presentes (palavras-chave e 
fatores de risco identificados 
objetivamente).

Or. en
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Alteração 107
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações específicas 
quando houver elementos concretos de 
suspeitas de abusos sexuais de criança sem 
linha.

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações específicas 
quando houver elementos concretos de 
suspeitas de abusos sexuais de crianças em 
linha e pornografia infantil.
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Or. en

Alteração 108
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a detetar, denunciar 
e remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha, a 
derrogação estabelecida pelo presente 
regulamento deverá limitar-se às 
tecnologias consagradas que tenham sido 
sujeitas a uma avaliação prévia pelas 
autoridades de controlo da proteção de 
dados, normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
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específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto.

Or. en

Alteração 109
Hilde VautmansCaterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez,Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Fabienne Keller, Pietro BartoloLaura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 
estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
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presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 
específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor. As tecnologias utilizadas não 
deverão ser capazes de compreender o 
conteúdo das comunicações, mas apenas 
poder detetar padrões de possíveis abusos 
sexuais de crianças.

Or. en

Alteração 110
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de assegurar a eficácia dos 
objetivos anunciados, os fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número devem ser 
incentivados a incorporar medidas 
eficazes para uma supervisão adequada 
nas famílias.

Or. en

Alteração 111
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A legislação nacional dos Estados-
Membros da UE deve prever sanções 
penais graves para combater mais 
eficazmente o abuso sexual de crianças, a 
exploração sexual de crianças e a 
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pornografia infantil e para detetar este 
tipo de crimes.

Or. en

Alteração 112
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar a máxima 
precisão e fiabilidade, as tecnologias 
utilizadas deverão, tendo em conta o estado 
da técnica no setor, ser de molde a limitar 
ao máximo a taxa de erro de falsos 
positivos e, quando necessário, a retificar 
de imediato eventuais erros que possam, 
ainda assim, ocorrer.

(12) A fim de assegurar a máxima 
precisão e fiabilidade, as tecnologias 
utilizadas deverão, tendo em conta o estado 
da técnica no setor, ser de molde a limitar a 
taxa de erro de falsos positivos a um 
máximo de 1 em 50 mil milhões e, quando 
necessário, a retificar de imediato 
eventuais erros que possam, ainda assim, 
ocorrer.

Or. en

Justificação

Trata-se da taxa de falsos positivos da PhotoDNA, segundo a Microsoft.

Alteração 113
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem respeitar 
as diferentes regras relativas à idade de 
consentimento nos Estados-Membros. Se 
os utilizadores tiverem alcançado a idade 
de consentimento do Estado-Membro da 



AM\1219075PT.docx 45/113 PE661.791v01-00

PT

sua nacionalidade, não deve ser feita 
qualquer denúncia de aliciamento de 
crianças às autoridades policiais.

Or. en

Alteração 114
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados pessoais e de outro tipo 
utilizados no âmbito de atividades 
abrangidas pela derrogação estabelecida no 
presente regulamento, assim como o 
período durante o qual estes dados são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, deverão ser reduzidos 
ao mínimo de forma a assegurar que a 
derrogação se restrinja ao estritamente 
necessário.

(13) Os dados pessoais utilizados no 
âmbito de atividades abrangidas pela 
derrogação estabelecida no presente 
regulamento deverão ser reduzidos ao 
mínimo de forma a assegurar que a 
interferência com a confidencialidade das 
comunicações, assim como o período 
durante o qual os dados pertinentes são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, continuam a ser 
restringidos ao estritamente necessário e 
proporcional. A conservação dos dados é 
necessária e justificada para a denúncia 
às autoridades policiais e outras 
autoridades públicas competentes, 
incluindo organizações que atuam no 
interesse público contra o abuso sexual de 
crianças, bem como para responder aos 
seus pedidos, para bloquear as contas dos 
utilizadores em causa, para criar uma 
assinatura digital única e não 
reconvertível («valor de hash») em 
relação aos dados identificados de forma 
fiável como pornografia infantil, para 
melhorar e avaliar a exatidão da 
tecnologia utilizada e para processos de 
reparação ou recurso administrativo ou 
judicial. Para garantir a 
proporcionalidade, o período de 
conservação não deve exceder nove 
meses, mas pode ser prolongado em casos 
justificados.
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Or. en

Alteração 115
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados pessoais e de outro tipo 
utilizados no âmbito de atividades 
abrangidas pela derrogação estabelecida 
no presente regulamento, assim como o 
período durante o qual estes dados são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, deverão ser reduzidos 
ao mínimo de forma a assegurar que a 
derrogação se restrinja ao estritamente 
necessário.

(13) Os dados pessoais e de outro tipo 
utilizados no âmbito de atividades 
abrangidas pela restrição prevista no 
presente regulamento, assim como o 
período durante o qual estes dados são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, deverão ser reduzidos 
ao mínimo de forma a assegurar que a 
restrição se restrinja ao estritamente 
necessário e proporcional. Por 
conseguinte, os fornecedores apenas 
devem poder digitalizar os conteúdos das 
comunicações se tiverem ordem de uma 
autoridade judiciária para o efeito. Essas 
ordens devem ser estritamente limitadas 
às comunicações de pessoas relativamente 
às quais exista uma suspeita prévia, 
baseada em provas factuais, de 
envolvimento na distribuição de materiais 
relacionados com abuso e exploração 
sexual de crianças. Além disso, as ordens 
devem ser limitadas no tempo ao período 
mais curto possível que permita o 
cumprimento do objetivo em questão.

Or. en

Justificação

Com base na jurisprudência do TJUE nos processos Digital Rights Ireland, La Quadrature 
du Net, entre outros.

Alteração 116
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
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Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Na execução de soluções 
destinadas a proteger as crianças contra a 
exploração em linha, é necessário ter em 
conta uma abordagem que assuma a 
proteção dos direitos individuais, 
incluindo o direito à privacidade e à 
proteção dos dados.

Or. en

Alteração 117
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da derrogação, os fornecedores de 
serviços deverão publicar um relatório 
anual sobre o tratamento de dados 
abrangido pelo âmbito do presente 
regulamento que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da restrição prevista no presente 
regulamento, os fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais deverão 
publicar e apresentar um relatório no 
prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e, 
posteriormente, um relatório anual sobre o 
tratamento de dados abrangido pelo âmbito 
do presente regulamento que inclua o tipo e 
o volume de dados tratados, a base 
jurídica para o tratamento de dados nos 
termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2016/679, a base jurídica para as 
transferências de dados pessoais fora da 
União, nos termos do Capítulo V do 
Regulamento (UE) 2016/679, o número de 
casos identificados, o número de casos em 
que um utilizador apresentou uma 
reclamação ao mecanismo de recurso 
interno ou a uma autoridade judicial e o 
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resultado desses processos, o número e as 
taxas de erro (falsos positivos) das 
diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679. Os fornecedores deverão 
também apresentar os seus relatórios às 
autoridades de controlo em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 118
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da derrogação, os fornecedores de 
serviços deverão publicar um relatório 
anual sobre o tratamento de dados 
abrangido pelo âmbito do presente 
regulamento que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da restrição prevista no presente 
regulamento, os fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais deverão 
publicar um relatório anual sobre o 
tratamento de dados abrangido pelo âmbito 
do presente regulamento que inclua o tipo e 
o volume de dados tratados, o número de 
casos identificados, o número de casos em 
que um utilizador apresentou uma 
reclamação ao mecanismo de recurso 
interno ou a uma autoridade judicial e o 
resultado desses processos, as medidas 
aplicadas para selecionar e melhorar os 
principais indicadores, o número e as taxas 
de erro (falsos positivos) das diferentes 
tecnologias utilizadas, as medidas 
aplicadas para limitar a taxa de erro e a 
taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
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dados.

Or. en

Alteração 119
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da derrogação, os fornecedores de 
serviços deverão publicar um relatório 
anual sobre o tratamento de dados 
abrangido pelo âmbito do presente 
regulamento que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da derrogação, os fornecedores de 
serviços deverão disponibilizar 
publicamente um relatório anual sobre o 
tratamento de dados abrangido pelo âmbito 
do presente regulamento que inclua o tipo e 
o volume de dados tratados, a base 
jurídica do tratamento, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

Or. en

Alteração 120
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de apoiar as autoridades de 
controlo responsáveis na sua missão, o 
Comité Europeu para a Proteção de 
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Dados deve emitir orientações sobre o 
cumprimento do Regulamento (UE) 
2016/679 sobre o tratamento que se 
enquadre no âmbito da restrição 
estabelecida no presente regulamento. 
Essas orientações devem, em particular, 
ajudar as autoridades de controlo a 
prestar aconselhamento no âmbito do 
procedimento de consulta prévia previsto 
no artigo 36.º do Regulamento (UE) 
2016/679, que deve ser realizado ao 
avaliar se uma tecnologia estabelecida ou 
nova a ser utilizada é a mais sofisticada, 
que causa menos intrusão da privacidade 
e que opera numa base jurídica adequada 
nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Alteração 121
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve 
entrar em vigor no terceiro dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, de forma a garantir que 
seja aplicável a partir de 21 de dezembro 
de 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 122
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve 
entrar em vigor no terceiro dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, de forma a garantir que 
seja aplicável a partir de 21 de dezembro 
de 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 123
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, David Lega

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo. Este novo quadro jurídico 
proporcionará uma nova base jurídica e 
requisitos obrigatórios para as empresas 
detetarem, denunciarem e removerem 
materiais com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças em linha. 
O novo quadro jurídico deve ainda 
incorporar salvaguardas mais 
desenvolvidas e prever a criação de um 
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centro europeu para prevenir e combater 
o abuso sexual de crianças, a fim de 
melhorar a transparência e a 
responsabilização. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 124
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão 
adotada na Diretiva (UE) 2018/1972 no 
sentido de submeter os serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número às mesmas 
regras que as aplicadas a todos os outros 
serviços de comunicações eletrónicas no 
que diz respeito à privacidade. Por 
conseguinte, o período de aplicação do 
presente regulamento deverá ser limitado 
até 31 de dezembro de 2025, ou seja, um 
período razoável que permita a adoção de 
um novo quadro jurídico de longo prazo, 
com salvaguardas mais desenvolvidas. 
Caso seja adotada legislação de longo 
prazo e entre em vigor antes dessa data, 
essa legislação revogará o presente 
regulamento.

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações com o único objetivo de 
combater os materiais com imagens de 
abusos e exploração sexuais de crianças 
em linha. Para todas as outras atividades 
realizadas pelos fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2002/58/CE, aplica-se a decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter estes fornecedores às mesmas 
regras e obrigações específicas que as 
aplicadas a todos os outros serviços de 
comunicações eletrónicas no que diz 
respeito à privacidade. O período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, a 
fim de proporcionar um prazo razoável 
para a adoção de um novo quadro jurídico 
de longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 125
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas, como a criação de um 
centro europeu para prevenir e combater 
o abuso sexual de crianças, a fim de 
melhorar a transparência e a 
responsabilização. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 126
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o (16) O presente regulamento restringe o 
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direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita 
a adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade, com a única finalidade de 
detetar, remover ou denunciar materiais 
com imagens de abusos e exploração 
sexuais de crianças em linha a 
autoridades policiais. Por conseguinte, o 
período de aplicação do presente 
regulamento deverá ser limitado até 31 de 
dezembro de 2022. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Na sequência do parecer da AEPD.

Alteração 127
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2022, 
ou seja, um período razoável que permita a 
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adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2025, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão adotada 
na Diretiva (UE) 2018/1972 no sentido de 
submeter os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número às 
mesmas regras que as aplicadas a todos os 
outros serviços de comunicações 
eletrónicas no que diz respeito à 
privacidade. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2022, 
ou seja, um período razoável que permita a 
adoção de um novo quadro jurídico de 
longo prazo, com salvaguardas mais 
desenvolvidas. Caso seja adotada 
legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 129
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
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Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número deverão ficar 
sujeitos às obrigações específicas 
previstas na Diretiva 2002/58/CE no que 
diz respeito a quaisquer outras atividades 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 130
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As autoridades de controlo 
responsáveis pelo acompanhamento da 
aplicação do presente regulamento devem 
ser as mesmas que as autoridades de 
supervisão independentes designadas nos 
termos do Capítulo VI do Regulamento 
(UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 131
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A cifragem de ponta a ponta é uma 
ferramenta importante para garantir 
comunicações seguras e confidenciais dos 
utilizadores, em particular das crianças. 
Qualquer enfraquecimento da cifragem 
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pode ser potencialmente abusado por 
terceiros mal-intencionados. Por 
conseguinte, nada no presente 
regulamento deve ser interpretado como 
uma proibição ou enfraquecimento da 
cifragem de ponta a ponta.

Or. en

Alteração 132
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) A confidencialidade das 
comunicações é um direito fundamental 
garantido nos termos do artigo 7.º da 
Carta. Por conseguinte, é também um 
pré-requisito para comunicações seguras 
entre vítimas de abuso sexual infantil e 
um adulto de confiança ou organizações 
ativas no combate aos abusos sexuais de 
crianças, bem como nas comunicações 
entre as vítimas e os respetivos advogados.

Or. en

Alteração 133
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) Todas as comunicações entre uma 
pessoa acusada ou condenada e o seu 
advogado devem ser protegidas, a fim de 
garantir os direitos fundamentais a um 
recurso efetivo e a um julgamento justo 
nos termos do artigo 47.º da Carta, bem 
como o direito à presunção de inocência e 
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o respeito dos direitos de defesa nos 
termos do artigo 48.º.

Or. en

Alteração 134
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-E) O presente regulamento deve 
aplicar-se apenas aos vídeos ou imagens 
trocados através de serviços de mensagens 
ou de correio eletrónico. Não deve ser 
aplicável à digitalização de comunicações 
por texto ou áudio.

Or. en

Alteração 135
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Laurence 
Farreng

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As imagens e vídeos de abuso 
sexual de crianças dizem respeito à 
intimidade da criança e constituem, por 
isso, categorias especiais de dados; os atos 
de partilha, tratamento e disseminação 
desses conteúdos são ilícitos. Deve existir, 
por conseguinte, uma base jurídica clara 
que permita às empresas adotar medidas 
para prevenir esse tratamento, garantir 
que os seus serviços não são objeto de 
abuso para efeitos de disseminação de 
imagens e vídeos de abuso sexual de 
crianças em linha e apagar esses 
conteúdos. As práticas dessas empresas 
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devem inscrever-se no contexto específico 
do presente regulamento e respeitar as 
salvaguardas nele previstas.

Or. en

Alteração 136
  Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura 
Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, 
Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As imagens e vídeos de abuso 
sexual de crianças dizem respeito à 
intimidade da criança e constituem, por 
isso, categorias especiais de dados, cujo 
tratamento para efeitos de disseminação é 
ilícito. As empresas não devem ser 
impedidas de adotar medidas para 
prevenir esse tratamento nem de garantir 
que os seus serviços não são objeto de 
abuso para efeitos de disseminação de 
imagens e vídeos de abuso sexual de 
crianças.

Or. en

Alteração 137
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada em 
conformidade com o disposto no artigo 
42.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 

(19) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada em 
conformidade com o disposto no artigo 
42.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
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2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho7 e emitiu o seu parecer em […].

2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho7 e emitiu o seu parecer em 10 de 
novembro de 2020.

_________________ _________________
7 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO C 20 de 21.1.2019, p. 1).

7 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO C 20 de 21.1.2019, p. 1).

Or. en

Alteração 138
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada em 
conformidade com o disposto no artigo 
42.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho7 e emitiu o seu parecer em […].

(19) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada em 
conformidade com o disposto no artigo 
42.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho7 e emitiu o seu parecer em 10 de 
novembro de 2020.

_________________ _________________
7 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO C 20 de 21.1.2019, p. 1).

7 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da 
União e à livre circulação desses dados, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO C 20 de 21.1.2019, p. 1).

Or. en



AM\1219075PT.docx 61/113 PE661.791v01-00

PT

Alteração 139
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha.

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
utilizem, no âmbito dos seus serviços e em 
casos limitados, tecnologias específicas de 
tratamento de dados pessoais ou de outros 
tipos na medida do estritamente necessário 
para detetar, denunciar e remover materiais 
com imagens ou vídeos relacionados com 
o abuso e a exploração sexual de crianças. 
O presente regulamento cria, pois, uma 
base jurídica para o tratamento desses 
dados nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea e), do Regulamento (UE) 2016/679, 
sem prejuízo do disposto nesse 
regulamento.
O presente regulamento não se aplica a 
comunicações por texto ou áudio.

Or. en

Justificação

Esclarecimento relativo à base jurídica na sequência do parecer da AEPD.

Alteração 140
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha.

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
utilizem, no âmbito dos seus serviços, 
tecnologias de tratamento de dados 
pessoais na medida do necessário e 
proporcionado para detetar, denunciar e 
remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha, 
respeitando plenamente os direitos e as 
obrigações previstos no Regulamento 
(UE) 2016/679. Aplica-se à análise de 
imagens, vídeos, texto e áudio trocados 
através de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número.

Or. en

Alteração 141
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
restringem determinados direitos e 
obrigações estabelecidos na Diretiva 
2002/58/CE, com a única finalidade de 
permitir que os fornecedores de certos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, ou seja, 
prestadores de serviços de mensagens ou 
de correio eletrónico baseado na Web, 
continuem, sem prejuízo do disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679, a utilizar, no 
âmbito dos seus serviços, tecnologias 
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com o abuso sexual de crianças em linha. específicas, por exemplo a utilização de 
uma assinatura digital não reconvertível 
(«valor de hash»), para o tratamento de 
dados pessoais na medida do estritamente 
necessário para detetar, denunciar e 
remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha.

Or. en

Alteração 142
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha.

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
restringem determinados direitos e 
obrigações estabelecidos na Diretiva 
2002/58/CE, com a única finalidade de 
permitir que os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número utilizem, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha, 
sem prejuízo do disposto no Regulamento 
(UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 143
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Fabienne Keller, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha.

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso e a exploração sexual de 
crianças em linha.

Or. en

Alteração 144
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 –  parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) «abuso sexual de crianças em 
linha»:

(2) «material relacionado com o abuso 
e a exploração sexual de crianças»:

Or. en

Justificação

Alinhamento com a Diretiva 2011/93/UE relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças e a pornografia infantil Em consonância com o considerando 9 da 
diretiva, os instrumentos jurídicos abrangem tanto gravações de abusos sexuais como outras 
gravações exploradas com ou sem o conhecimento da criança.

Alteração 145
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont
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Proposta de regulamento
Artigo 2 –  parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) materiais que constituem 
pornografia infantil, na aceção do artigo 
2.º, alínea c), da Diretiva 2011/93/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

Suprimido

Or. en

Justificação

Incluído na definição de materiais relacionados com o abuso sexual de crianças.

Alteração 146
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) materiais que constituem 
pornografia infantil, na aceção do artigo 
2.º, alínea c), da Diretiva 2011/93/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

a) materiais que constituem 
pornografia infantil, na aceção do artigo 
2.º, alínea c), da Diretiva 2011/93/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, sendo 
este conceito extensivo a qualquer 
imagem obscena que mostre ou exiba 
qualquer parte íntima da criança, 
independentemente do seu género, e que 
promova ou incite uma perturbação 
emocional desestabilizadora, violando 
assim a sua dignidade humana;

Or. en

Alteração 147
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) aliciar crianças para participar em 
atividades sexuais com uma criança ou 
para produzir pornografia infantil por 
qualquer dos seguintes meios:

Suprimido

(i) atrair uma criança através da oferta de 
prendas ou de outras vantagens;
(ii) ameaçar uma criança com uma 
consequência negativa suscetível de ter 
um impacto significativo para a criança;
(iii) fornecer à criança material 
pornográfico ou colocá-lo à sua 
disposição.

Or. en

Alteração 148
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) aliciar crianças para participar em 
atividades sexuais com uma criança ou 
para produzir pornografia infantil por 
qualquer dos seguintes meios:

Suprimido

(i) atrair uma criança através da oferta de 
prendas ou de outras vantagens;
(ii) ameaçar uma criança com uma 
consequência negativa suscetível de ter 
um impacto significativo para a criança;
(iii) fornecer à criança material 
pornográfico ou colocá-lo à sua 
disposição.

Or. en
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Justificação

A análise automatizada de conteúdos de comunicações privadas em busca de possíveis 
aliciamentos é propensa a erros e, além disso, exporia conversas íntimas lícitas de crianças e 
adultos à divulgação e a riscos de abuso.

Alteração 149
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, 
Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) aliciar crianças para participar em 
atividades sexuais com uma criança ou 
para produzir pornografia infantil por 
qualquer dos seguintes meios:

b) o aliciamento entendido como:

Or. en

Alteração 150
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) aliciar crianças para participar em 
atividades sexuais com uma criança ou 
para produzir pornografia infantil por 
qualquer dos seguintes meios:

b) «aliciamento de crianças», 
entendido como qualquer conduta 
intencional que constitua uma infração 
penal nos termos do artigo 6.º da Diretiva 
2011/93/UE;

Or. en

Alteração 151
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin 
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Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, David Lega, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Brando 
Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence 
Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna 
Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) atrair uma criança através da 
oferta de prendas ou de outras vantagens;

(i) a proposta por parte de um adulto 
de se encontrar com uma criança com o 
objetivo de cometer qualquer dos crimes 
referidos no artigo 3.º, n.º 4, e no artigo 
5.º, n.º 6, da Diretiva 2011/93/UE;

Or. en

Alteração 152
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, 
Laurence Farreng, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Malik Azmani, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
Nathalie Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) ameaçar uma criança com uma 
consequência negativa suscetível de ter 
um impacto significativo para a criança;

(ii) a tentativa de cometer os crimes 
previstos no artigo 5.º, n.os 2 e 3, da 
Diretiva 2011/93/UE por um adulto que 
alicie uma criança a fornecer pornografia 
infantil com imagens dessa criança;

Or. en

Alteração 153
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Laurence Farreng, 
Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Anna Júlia 
Donáth, Nathalie Loiseau
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) fornecer à criança material 
pornográfico ou colocá-lo à sua 
disposição.

Suprimido

Or. en

Alteração 154
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) um «espetáculo pornográfico», na 
aceção da artigo 2.º, alínea e), da 
Diretiva 2011/93/UE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Incluído na definição de materiais relacionados com o abuso sexual de crianças.

Alteração 155
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) um «espetáculo pornográfico», na 
aceção da artigo 2.º, alínea e), da 
Diretiva 2011/93/UE.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os espetáculos ao vivo não podem ser detetados mediante a comparação com uma base de 
dados de «hashes» de materiais conhecidos.

Alteração 156
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «prostituição infantil», na aceção 
da artigo 2.º, alínea d), da 
Diretiva 2011/93/UE.

Or. en

Alteração 157
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «prostituição infantil», na aceção 
da artigo 2.º, alínea d), da 
Diretiva 2011/93/UE.

Or. en

Alteração 158
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «resposta positiva», uma 
correspondência resultante de uma 
comparação entre uma imagem ou um 
vídeo e uma assinatura digital única e não 
reconvertível («valor de hash») de uma 
base de dados que contenha materiais 
verificados de abuso sexual de crianças 
em linha, mantida por uma organização 
reconhecida pela Comissão nos termos do 
artigo [...] do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os parênteses retos fazem referência ao artigo 3.º-F NOVO do projeto de relatório: «Registo 
público das organizações que atuam no interesse público contra o abuso sexual de crianças»

Alteração 159
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha»:
a) materiais que constituam «pornografia 
infantil», na aceção da artigo 2.º, alínea 
c), da Diretiva 2011/93/UE;
b) materiais que constituam um 
«espetáculo pornográfico», na aceção da 
artigo 2.º, alínea e), da 
Diretiva 2011/93/UE.

Or. en

Alteração 160
Patrick Breyer
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito da derrogação Âmbito da restrição

Or. en

Alteração 161
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As obrigações específicas estabelecidas no 
artigo 5.º, n.º 1, e no artigo 6.º da 
Diretiva 2002/58/CE não se aplicam ao 
tratamento de dados pessoais e de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número quando esse 
tratamento for estritamente necessário 
para utilizar tecnologias com a única 
finalidade de detetar, remover ou 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças em linha a 
autoridades policiais e a organizações que 
atuam no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças, desde que:

O âmbito dos direitos e das obrigações 
específicos estabelecidos no artigo 5.º, 
n.º 1, e no artigo 6.º, n.º 1, da 
Diretiva 2002/58/CE deve ser limitado no 
que diz respeito à confidencialidade das 
comunicações que envolvem o tratamento 
de dados pessoais e de outro tipo no âmbito 
do intercâmbio de vídeos ou imagens 
através de mensagens ou serviços de 
correio eletrónico baseados na Web por 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, contanto que tal 
restrição seja estritamente necessária para 
utilizar tecnologias com a única finalidade 
de detetar, denunciar à autoridade judicial 
que ordenou o tratamento e remover 
materiais com imagens de abusos e 
exploração sexuais de crianças.

Or. en

Justificação

A revelação do conteúdo de comunicações privadas a organizações não governamentais, 
frequentemente em países que não possuem um nível adequado de proteção de dados, não é 
estritamente necessária para efeitos de aplicação da lei e não respeita o RGPD.



AM\1219075PT.docx 73/113 PE661.791v01-00

PT

Alteração 162
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As obrigações específicas estabelecidas no 
artigo 5.º, n.º 1, e no artigo 6.º da 
Diretiva 2002/58/CE não se aplicam ao 
tratamento de dados pessoais e de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número quando esse 
tratamento for estritamente necessário 
para utilizar tecnologias com a única 
finalidade de detetar, remover ou denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha a autoridades policiais 
e a organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

O âmbito dos direitos e das obrigações 
específicos estabelecidos no artigo 5.º, 
n.º 1, e no artigo 6.º, n.º 1, da 
Diretiva 2002/58/CE deve ser limitado no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e de outro tipo no âmbito do 
fornecimento de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número, 
contanto que tal restrição seja 
estritamente necessária para utilizar 
tecnologias com a única finalidade de 
detetar, remover ou denunciar materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha a autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

Or. en

Alteração 163
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As obrigações específicas estabelecidas no 
artigo 5.º, n.º 1, e no artigo 6.º da 
Diretiva 2002/58/CE não se aplicam ao 
tratamento de dados pessoais e de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número quando esse 
tratamento for estritamente necessário para 
utilizar tecnologias com a única finalidade 

As obrigações específicas estabelecidas no 
artigo 5.º, n.º 1, e no artigo 6.º da 
Diretiva 2002/58/CE não se aplicam ao 
tratamento de dados pessoais e de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número quando esse 
tratamento for estritamente necessário para 
utilizar tecnologias com a única finalidade 
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de detetar, remover ou denunciar materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha a autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

de bloquear estes sítios Web e detetar, 
remover ou denunciar materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha a autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

Or. en

Alteração 164
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 
existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o n.º 1-A (novo) e alterado.

Alteração 165
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e (a) o tratamento seja proporcionado e 
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se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 
existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a única 
finalidade e desde que cumpram todas as 
seguintes condições:

i) estejam em conformidade com o 
estado da técnica utilizado no setor e 
causem menos intrusão da privacidade;
ii) tenham sido realizados uma 
avaliação do impacto da proteção de 
dados nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 e um 
procedimento de consulta prévia nos 
termos do artigo 36.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, em conformidade com o 
artigo 3.º-A do presente regulamento;
iii) o tratamento se baseie no artigo 
6.º, n.º 1, alínea d) ou e), do Regulamento 
(UE) 2016/679, desde que, sem prejuízo 
desse regulamento, se encontrem 
cumpridas todas as condições previstas no 
presente regulamento;
iv) as categorias de dados pessoais a 
serem tratados para cada operação de 
tratamento sejam os dados de conteúdo, 
dados de tráfego correspondentes e dados 
gerados durante esse tratamento;
v) o âmbito da restrição aos direitos 
de confidencialidade e proteção de dados 
pessoais esteja claramente definido;
vi) existam procedimentos internos 
dentro do serviço de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para prevenir abusos, transferências ou 
acessos não autorizados;
vii) a identidade e as categorias do ou 
dos responsáveis pelo tratamento sejam 
claramente especificadas;
viii) após uma «resposta positiva», o 
período máximo de conservação dos 
dados de conteúdo, dos dados de tráfego 



PE661.791v01-00 76/113 AM\1219075PT.docx

PT

correspondentes e dos dados gerados 
através desse tratamento seja de um mês, 
após o qual os dados têm de ser apagados 
de forma automática e permanente, a 
menos que sejam necessários à 
declaração, ao exercício ou à defesa de 
um direito;
ix) a supervisão e intervenção 
humanas sejam asseguradas pelo 
fornecedor de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para qualquer tratamento de dados 
pessoais, e nenhuma «resposta positiva» 
seja enviada às autoridades policiais e às 
organizações que atuam no interesse 
público sem supervisão humana prévia;
x) existam procedimentos e 
mecanismos de recurso apropriados para 
garantir que os indivíduos possam 
apresentar queixas ao fornecedor de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número dentro de um 
prazo razoável para que o utilizador 
apresente o seu parecer em conformidade 
com o artigo 3.º-C;
xi) sem prejuízo das informações 
previstas no artigo 13.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, os titulares dos dados 
sejam informados sobre a restrição da 
confidencialidade das suas comunicações 
com o único propósito de remover, detetar 
ou denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, incluindo a 
possibilidade de partilha dos dados 
pessoais com as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de 
crianças;
xii) em caso de «resposta positiva», a 
menos que seja prejudicial para uma 
investigação em curso, caso em que as 
informações podem ser adiadas na 
medida do estritamente necessário e os 
titulares dos dados são informados sem 
demora após o encerramento da 
investigação e sem prejuízo das 
informações previstas no artigo 13.º do 
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Regulamento (UE) 2016/679, os titulares 
dos dados recebem as seguintes 
informações:
a) as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças 
com as quais os seus dados pessoais 
foram partilhados;
b) as vias de recurso com o 
fornecedor de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número; e
c) a possibilidade de apresentar uma 
queixa junto da autoridade de controlo 
competente e de interpor um recurso 
judicial, e a identidade dessas autoridades 
no processo;
xiii) não existe interferência em 
qualquer comunicação protegida pelo 
sigilo profissional, como entre os médicos 
e os seus doentes, os jornalistas e as suas 
fontes ou os advogados e os seus clientes;
xiv) qualquer transferência de dados 
pessoais para países terceiros ou 
organizações internacionais está em 
conformidade com o capítulo V do 
Regulamento (UE) 2016/679;

Or. en

Alteração 166
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias que cumprem todas 
as condições seguintes:
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existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

i) estejam em conformidade com o 
estado da técnica utilizado no setor e 
causem menos intrusão da privacidade;
ii) tenham sido realizados uma 
avaliação do impacto da proteção de 
dados nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 e um 
procedimento de consulta prévia nos 
termos do artigo 36.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, em conformidade com o 
artigo 3.º-A do presente regulamento;
iii) o tratamento se baseie no artigo 
6.º, n.º 1, alínea d) ou e), do Regulamento 
(UE) 2016/679;
iv) as categorias de dados pessoais a 
serem tratados sejam claramente 
definidas para cada operação de 
tratamento;
v) o âmbito da restrição aos direitos 
de confidencialidade e proteção de dados 
pessoais esteja claramente definido;
vi) existam procedimentos internos 
dentro do serviço de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para prevenir abusos, transferências ou 
acessos não autorizados;
vii) a identidade e as categorias do ou 
dos responsáveis pelo tratamento sejam 
claramente especificadas;
viii) os prazos de conservação e as 
garantias aplicáveis sejam claramente 
definidos;
ix) a supervisão e intervenção 
humanas sejam asseguradas para 
qualquer tratamento de dados pessoais, e 
nenhuma resposta positiva seja enviada às 
autoridades policiais e às organizações 
que atuam no interesse público sem 
supervisão humana prévia;
x) existam procedimentos e 
mecanismos de recurso apropriados para 
garantir que os indivíduos possam 
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apresentar queixas ao fornecedor de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número dentro de um 
prazo razoável para que o utilizador 
apresente o seu parecer em conformidade 
com o artigo 3.º-C;
xi) a menos que seja prejudicial para 
uma investigação em curso, caso em que 
as informações podem ser adiadas na 
medida do estritamente necessário e os 
titulares dos dados são informados sem 
demora após o encerramento da 
investigação e sem prejuízo das 
informações previstas no artigo 13.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, os titulares 
dos dados são informados sobre o 
seguinte:
a) a restrição da confidencialidade 
das suas comunicações com o único 
propósito de remover, detetar ou 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, incluindo a 
possibilidade de partilha dos dados 
pessoais com as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de 
crianças;
b) em caso de «resposta positiva», são 
fornecidas aos titulares dos dados as 
seguintes informações:
c) as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças 
com as quais os seus dados pessoais 
foram partilhados;
d) as vias de recurso com o 
fornecedor de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número; e
e) a possibilidade de apresentar uma 
queixa junto da autoridade de controlo 
competente e de interpor um recurso 
judicial, e a identidade dessas autoridades 
no processo.

Or. en
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Alteração 167
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 
existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade e que sejam conformes com o 
estado da técnica existente no setor e 
garantam a menor intrusão possível da 
privacidade;

Or. en

Alteração 168
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Eva Maydell, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 
existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias utilizadas por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para a referida finalidade e que sejam 
conformes com o princípio da proteção de 
dados desde a conceção e por defeito 
disposto no artigo 25.º do Regulamento 
(UE) 2016/679;

Or. en
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Alteração 169
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) caso a tecnologia não tenha sido 
utilizada antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, tenha sido 
realizado o procedimento de consulta 
prévia previsto no artigo 36.º do 
Regulamento (UE n.º 2016/679;

Or. en

Alteração 170
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Anna Júlia Donáth

Proposta de regulamento
 Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) o fornecedor esclareça, no seu 
relatório anual, a base jurídica para o 
tratamento dos dados pessoais nos termos 
do Regulamento (UE) 2016/679;

Or. en

Alteração 171
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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 Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na 
deteção de conteúdos que representam 
abusos sexuais de crianças em linha e 
que, caso ocorram erros, as suas 
consequências sejam rapidamente 
retificadas;

Suprimido

Or. en

Justificação

 Transferido para o n.º 1-A (novo) e alterado.

Alteração 172
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Anna Júlia Donáth

Proposta de regulamento
 Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de conteúdos que representam abusos 
sexuais de crianças em linha e que, caso 
ocorram erros, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas;

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de abusos sexuais de crianças em linha;

Or. en

Alteração 173
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld, Hilde Vautmans, Laurence Farreng
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Proposta de regulamento
 Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de conteúdos que representam abusos 
sexuais de crianças em linha e que, caso 
ocorram erros, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas;

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de conteúdos que representam abusos 
sexuais de crianças em linha e que, caso 
ocorram erros, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas, e seja 
utilizada em combinação com a revisão 
humana;

Or. en

Alteração 174
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
 Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de conteúdos que representam abusos 
sexuais de crianças em linha e que, caso 
ocorram erros, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas;

(b) a tecnologia utilizada seja 
suficientemente fiável para limitar ao 
máximo possível a taxa de erros na deteção 
de abusos sexuais de crianças em linha ou 
materiais relacionados com abuso sexual 
de crianças e que, caso ocorram erros, as 
suas consequências sejam rapidamente 
retificadas, na medida do possível;

Or. en

Alteração 175
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, David Lega, Javier Moreno 
Sánchez, Dragoş Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Brglez, Olivier Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie 
Loiseau, Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth

Proposta de regulamento
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 Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o fornecedor institua mecanismos 
de recurso para garantir que os 
utilizadores que consideram terem sido 
indevidamente incluídos numa denúncia 
de abuso sexual de crianças em linha 
possam remeter os seus casos para o 
fornecedor para revisão e, caso tenha 
ocorrido um erro, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas;

Or. en

Alteração 176
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Anna Júlia Donáth
Fabienne Keller

Proposta de regulamento
 Artigo 3 –  parágrafo 1– alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) todos os casos de possível abuso 
sexual de crianças em linha, após uma 
revisão humana precisa, sejam 
notificados às autoridades policiais e às 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de 
crianças, a fim de permitir a identificação 
das vítimas menores, bem como a título de 
salvaguarda para a identificação de erros 
de deteção pelos fornecedores;

Or. en

Alteração 177
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a tecnologia utilizada para detetar 
o aliciamento de crianças se limite à 
utilização de indicadores-chave 
pertinentes, tais como palavras-chave e 
fatores de risco identificados de forma 
objetiva, como a diferença de idades, sem 
prejuízo do direito a verificação humana;

Suprimido

Or. en

Alteração 178
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a tecnologia utilizada para detetar 
o aliciamento de crianças se limite à 
utilização de indicadores-chave 
pertinentes, tais como palavras-chave e 
fatores de risco identificados de forma 
objetiva, como a diferença de idades, sem 
prejuízo do direito a verificação humana;

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
 Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 

Suprimido
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deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de 
crianças em linha e que, a não ser que um 
abuso sexual de crianças em linha tenha 
sido detetado e confirmado como tal, os 
dados sejam imediatamente apagados;

Or. en

Alteração 180
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
sejam imediatamente apagados;

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha.

Caso nenhum abuso sexual de crianças em 
linha tenha sido detetado e confirmado 
como tal, os dados pertinentes devem ser 
imediatamente apagados após o 
tratamento.
Caso o abuso sexual de crianças tenha 
sido detetado e confirmado, os dados 
pertinentes devem ser conservados 
unicamente para os seguintes fins e 
apenas durante o tempo necessário:
– para a respetiva comunicação e 
transferência para as autoridades 
policiais e outras autoridades públicas 
competentes, incluindo organizações que 
atuam no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças, nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679, e para 
responder a pedidos dessas entidades,
– para bloquear a conta do utilizador em 
questão,



AM\1219075PT.docx 87/113 PE661.791v01-00

PT

– no que diz respeito a dados identificados 
de modo fiável como materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças, 
para criar uma assinatura digital única e 
não reconvertível («valor de hash»),
– para melhorar e avaliar a exatidão das 
tecnologias utilizadas,
– para processos de reparação ou recurso 
administrativo ou judicial.
O período de conservação não deve 
exceder nove meses, exceto em casos 
devidamente justificados.

Or. en

Alteração 181
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
sejam imediatamente apagados;

(d) o tratamento dos dados permitido 
pela restrição prevista no presente 
regulamento se limite ao estritamente 
necessário para o único propósito de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
de conteúdos, os dados de tráfego 
correspondentes e os dados gerados 
através de tal tratamento sejam 
imediatamente apagados; em qualquer 
caso, estes dados devem ser apagados 
automaticamente decorrido um mês desde 
a data de uma resposta positiva, a menos 
que sejam necessários à declaração, ao 
exercício ou à defesa de um direito;

Or. en
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Alteração 182
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1– alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
sejam imediatamente apagados;

(d) o tratamento dos dados permitido 
pelo presente regulamento se limite ao 
estritamente necessário para o único 
propósito de deteção, denúncia e remoção 
de materiais com imagens de abusos 
sexuais de crianças em linha e que, a não 
ser que um abuso sexual de crianças em 
linha tenha sido detetado e confirmado 
como tal, os dados gerados através de tal 
tratamento sejam imediatamente apagados;

Or. en

Alteração 183
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
 Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados 
tratados, o número de casos identificados, 
as medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos 
positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir 
a proteção dos dados.

Suprimido

Or. en
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Justificação

 Transformado no n.º 1-B (novo) e alterado.

Alteração 184
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth , Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1– alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
o número de casos identificados, as 
medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos positivos) 
das diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

(e) o fornecedor de serviços 
disponibilize ao público e apresente um 
relatório à autoridade de controlo em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679 até ... [seis meses após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento] e à Comissão Europeia e, 
posteriormente, um relatório anual sobre o 
tratamento de dados pessoais permitido 
pela restrição prevista no presente 
regulamento, que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, a base jurídica para o 
tratamento de dados nos termos do artigo 
6.º do Regulamento (UE) 2016/679, a base 
jurídica para as transferências de dados 
pessoais fora da União, nos termos do 
capítulo V do Regulamento (UE) 
2016/679, o número de casos identificados, 
o número de casos em que um utilizador 
apresentou uma reclamação ao 
mecanismo de recurso interno ou a uma 
autoridade judicial e o resultado desses 
processos, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os indicadores 
principais, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en
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Justificação

 Acrescenta a Comissão como destinatário desses relatórios à alteração 44.

Alteração 185
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
o número de casos identificados, as 
medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos positivos) 
das diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

(e) o fornecedor de serviços publique e 
apresente um relatório à autoridade de 
controlo em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 até ... [seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] e, posteriormente, 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados pessoais permitido pela restrição 
prevista no presente regulamento, que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
a base jurídica para o tratamento de 
dados nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, a base 
jurídica para as transferências de dados 
pessoais fora da União, nos termos do 
capítulo V do Regulamento (UE) 
2016/679, o número de casos identificados, 
o número de casos em que um utilizador 
apresentou uma reclamação ao 
mecanismo de recurso interno ou a uma 
autoridade judicial e o resultado desses 
processos, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en
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Alteração 186
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
o número de casos identificados, as 
medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos positivos) 
das diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

(e) o fornecedor de serviços publique e 
apresente um relatório à autoridade de 
controlo em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 até ... e, 
posteriormente, um relatório anual sobre o 
tratamento de dados pessoais permitido 
pelo presente regulamento, que inclua o 
tipo e o volume de dados tratados, a base 
jurídica para o tratamento de dados nos 
termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2016/679, a base jurídica para as 
transferências de dados pessoais fora da 
União, nos termos do capítulo V do 
Regulamento (UE) 2016/679, o número de 
casos identificados, o número de casos em 
que um utilizador apresentou uma 
reclamação ao mecanismo de recurso 
interno ou a uma autoridade judicial e o 
resultado desses processos, as medidas 
aplicadas para selecionar e melhorar os 
indicadores principais, o número e as taxas 
de erro (falsos positivos) das diferentes 
tecnologias utilizadas, as medidas 
aplicadas para limitar a taxa de erro e a 
taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Alteração 187
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
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Artigo 3 –  parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
o número de casos identificados, as 
medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos positivos) 
das diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

(e) o fornecedor de serviços 
disponibiliza publicamente um relatório 
anual sobre o tratamento de dados por si 
efetuado no âmbito do presente 
regulamento que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, a base jurídica do 
tratamento, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os indicadores 
principais, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

Or. en

Alteração 188
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem poder 
tratar dados de comunicações eletrónicas 
com a única finalidade de detetar, apagar 
e denunciar materiais relacionados com o 
abuso e a exploração sexual de crianças à 
autoridade judicial que ordenou o 
tratamento se:
a) tiverem recebido ordens nesse 
sentido por uma autoridade judicial do 
Estado-Membro no qual o fornecedor está 
estabelecido; essas ordens e o tratamento 
dos dados de comunicações eletrónicas 
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devem ser estritamente limitados às 
comunicações de pessoas relativamente às 
quais exista uma suspeita prévia, baseada 
em provas factuais, de que comunicaram 
ou comunicam materiais relacionados 
com abuso e exploração sexual de 
crianças, e devem ser limitados ao período 
de tempo o mais curto possível para 
cumprirem o seu objetivo;
(b) o tratamento for proporcionado, se 
limitar a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para essa única 
finalidade e cumprir todas as seguintes 
condições:
i) ser o estado da técnica utilizado no 
setor e causar a menor intrusão da 
privacidade,
ii) a tecnologia utilizada ser 
suficientemente fiável para limitar para, 
no máximo, 1 em 50 mil milhões a taxa de 
erros em que os conteúdos sejam 
indevidamente identificados como 
representação de materiais relacionados 
com abusos e exploração sexuais de 
crianças («falsos positivos») e que, caso 
ocorram erros, as suas consequências 
sejam rapidamente retificadas,
iii) a tecnologia criar imediatamente 
uma assinatura digital única e não 
reconvertível («valor de hash») de 
imagens ou vídeos comunicados por via 
eletrónica com a única finalidade de 
comparar imediatamente esse valor de 
hash com uma base de dados de valores 
de hashes de materiais previamente 
identificados, de forma fiável, como 
materiais relacionados com abusos e 
exploração sexual de crianças, nos termos 
do artigo 3.º-A,
iv) terem sido realizados uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 e um 
procedimento de consulta prévia nos 
termos do artigo 36.º do Regulamento 
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(UE) 2016/679, em conformidade com o 
artigo 3.º-A do presente regulamento. A 
consulta prévia deve incluir o acesso da 
autoridade de controlo ao algoritmo e às 
bases de dados com as quais os conteúdos 
foram comparados; e
c) o tratamento for limitado ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos e exploração 
sexuais de crianças em linha e que, a não 
ser que um destes materiais tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
sejam imediatamente apagados;
d) o tratamento não interferir com a 
segurança das comunicações encriptadas, 
ou não as enfraquecer, e se aplicar 
apenas a comunicações não encriptadas; 
e
e) os titulares dos dados serem 
informados pelo fornecedor sobre o 
seguinte:
i) a restrição da confidencialidade 
das suas comunicações com o único 
propósito de remover, detetar ou 
denunciar materiais com imagens de 
abusos e exploração sexuais de crianças, 
incluindo a possibilidade de partilha dos 
dados pessoais com as autoridades 
policiais,
ii) caso tenham sido comunicados 
dados pessoais à autoridade policial 
competente, sejam fornecidas aos titulares 
dos dados as seguintes informações:
iii) o facto de os seus dados terem sido 
comunicados à autoridade policial 
competente, bem como o nome dessa 
autoridade,
iv) as vias de recurso com o 
fornecedor de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número; e
v) a possibilidade de recurso e a 
identidade da autoridade competente.

Or. en
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Justificação

 Critérios mais claros, conforme exigido pelo parecer da AEPD. É necessário criar uma base 
jurídica para o tratamento, uma vez que este não é abrangido pelo RGPD. De acordo com o 
Tribunal de Justiça da União Europeia, a análise automática permanente de comunicações 
só é proporcionada se for limitada a suspeitos e objeto de fiscalização independente prévia 
(processo La Quadrature et al). O texto relativo aos valores de hash e à respetiva taxa de 
erro já foi proposto pela Presidência do Conselho no documento 12293/19. A encriptação 
segura é imperativa para proteger segredos pessoais, segredos comerciais e segredos de 
Estado contra a interceção.

Alteração 189
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não se aplica à 
digitalização de comunicações por texto 
ou áudio, salvo se assente numa base 
jurídica adequada.

Or. en

Alteração 190
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não se aplica à 
digitalização de comunicações por texto 
ou áudio.

Or. en

Alteração 191
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fornecedores que utilizem este tipo de 
tecnologia devem publicar um relatório 
anual sobre o tratamento por si efetuado 
neste contexto, que inclua o tipo e o 
volume de dados tratados, o número de 
casos identificados, o número de casos em 
que um utilizador apresentou uma 
reclamação ao mecanismo de recurso 
interno ou a uma autoridade judicial e o 
resultado desses processos, as medidas 
aplicadas para selecionar e melhorar os 
principais indicadores, o número e as 
taxas de erro (falsos positivos) das 
diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

Or. en

Alteração 192
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito ao n.º 1-A, alínea c), 
sempre que seja detetado e confirmado 
um material relacionado com o abuso e a 
exploração sexual de crianças, os dados 
de tráfego relacionados com essas 
comunicações podem ser conservados 
apenas para as seguintes finalidades e 
durante um período máximo de três 
meses:
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– para a denúncia às autoridades policiais 
do Estado-Membro no qual o fornecedor 
está estabelecido e à(s) autoridade(s) que 
opere(m) a base de dados nos termos do 
artigo 3.º-A, em qualquer um dos casos 
após revisão humana,
– para bloquear a conta do utilizador em 
questão;

Or. en

Alteração 193
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à alínea d), sempre 
que seja detetado e confirmado um 
material relacionado com o abuso sexual 
de crianças em linha, os dados relevantes 
só podem ser conservados para as 
seguintes finalidades e apenas durante o 
período necessário:

Suprimido

– para denunciar e responder a pedidos de 
informação proporcionados de 
autoridades policiais e de outras 
autoridades públicas competentes;
– para bloquear a conta do utilizador em 
questão;
– no que diz respeito a dados identificados 
de modo fiável como pornografia infantil, 
para criar uma assinatura digital única e 
não reconvertível («valor de hash»).

Or. en

Justificação

 Transformado no n.º 1-C (novo) e alterado.
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Alteração 194
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à alínea d), sempre 
que seja detetado e confirmado um 
material relacionado com o abuso sexual 
de crianças em linha, os dados relevantes 
só podem ser conservados para as 
seguintes finalidades e apenas durante o 
período necessário:

Suprimido

– para denunciar e responder a pedidos de 
informação proporcionados de 
autoridades policiais e de outras 
autoridades públicas competentes;
– para bloquear a conta do utilizador em 
questão;
– no que diz respeito a dados identificados 
de modo fiável como pornografia infantil, 
para criar uma assinatura digital única e 
não reconvertível («valor de hash»).

Or. en

Alteração 195
Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à alínea d), sempre que 
seja detetado e confirmado um material 
relacionado com o abuso sexual de 
crianças em linha, os dados relevantes só 
podem ser conservados para as seguintes 
finalidades e apenas durante o período 
necessário:

No que diz respeito à alínea d) do primeiro 
parágrafo, sempre que seja detetado e 
confirmado um material relacionado com o 
abuso sexual de crianças em linha, os 
dados pessoais estritamente relevantes, ou 
seja, os dados de conteúdos, os dados de 
tráfego correspondentes e eventuais 
resultados do tratamento desses dados, só 
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podem ser conservados para as seguintes 
finalidades e apenas durante o período 
estritamente necessário, mas, em todo o 
caso, no máximo um mês, após o qual 
deverão ser imediatamente eliminados, a 
menos que sejam necessários à 
declaração, ao exercício ou à defesa de 
um direito:

Or. en

Alteração 196
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à alínea d), sempre que 
seja detetado e confirmado um material 
relacionado com o abuso sexual de 
crianças em linha, os dados relevantes só 
podem ser conservados para as seguintes 
finalidades e apenas durante o período 
necessário:

No que diz respeito à alínea d) do primeiro 
parágrafo, sempre que seja detetado e 
confirmado um material relacionado com o 
abuso sexual de crianças em linha, os 
dados relevantes só podem ser conservados 
para as seguintes finalidades e apenas 
durante o período necessário, após o qual 
deverão ser imediatamente eliminados:

Or. en

Alteração 197
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2  – primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

– para denunciar e responder a 
pedidos de informação proporcionados de 
autoridades policiais e de outras 
autoridades públicas competentes;

– para denunciar e transferir, nos 
termos da Diretiva (UE) 2016/680, para as 
autoridades competentes sem atrasos 
indevidos;

Or. en



PE661.791v01-00 100/113 AM\1219075PT.docx

PT

Alteração 198
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para bloquear a conta do utilizador 
em questão;

– para bloquear ou suspender a conta 
do utilizador em questão;

Or. en

Alteração 199
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 –  travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– no que diz respeito a dados 
identificados de modo fiável como 
pornografia infantil, para criar uma 
assinatura digital única e não reconvertível 
(«valor de hash»).

– no que diz respeito a dados 
identificados de modo fiável como 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças, para criar uma assinatura 
digital única e não reconvertível («valor de 
hash»).

Or. en

Alteração 200
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– com vista a procurar 
ressarcimento do fornecedor ou a 
procurar revisão administrativa ou 
procedimento judicial.
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Or. en

Alteração 201
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Obrigação de avaliação do impacto da 

proteção de dados e consulta e 
autorização prévias das autoridades de 

controlo
Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem, para 
invocar a restrição prevista no presente 
regulamento, realizar uma avaliação do 
impacto da proteção de dados, nos termos 
do artigo 35.º do regulamento (UE) 
2016/679, e um procedimento de consulta 
prévia, nos termos do artigo 36.º, até ... 
[três meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].
Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número que realizem 
atividades antialiciamento de crianças 
devem solicitar autorização prévia às 
autoridades de controlo até ... [seis meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades de controlo dispõem de 
recursos suficientes para estes 
procedimentos, em conformidade com os 
requisitos estabelecidos pelo Regulamento 
(UE) 2016/679.

Or. en
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Justificação

Se as atividades antialiciamento de crianças forem incluídas no âmbito de aplicação do 
presente regulamento, os fornecedores que as realizem têm de solicitar autorização prévia às 
autoridades de proteção de dados no prazo de seis meses. As autoridades de proteção de 
dados têm de dispor de recursos suficientes para realizar estes procedimentos rapidamente.

Alteração 202
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Obrigatoriedade de uma avaliação de 

impacto da proteção de dados
Para recorrer à derrogação prevista no 
presente regulamento, os fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número devem realizar 
uma avaliação do impacto da proteção de 
dados sempre que tal seja exigido nos 
termos do artigo 35.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, em que: 
a) o tratamento abrangido pelos requisitos 
do artigo 3.º já esteja em curso, até ... [três 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento]; ou 
(b) o tratamento abrangido pelos 
requisitos do artigo 3.º ainda não esteja 
em curso, antes do início desse 
tratamento. 
A alínea a) não se aplica se a avaliação de 
impacto da proteção de dados tiver sido 
realizada antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A alínea a) não 
produz o efeito de exigir a suspensão 
desse tratamento durante a realização da 
avaliação de impacto da proteção de 
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dados.

Or. en

Alteração 203
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Bases de dados de materiais relacionados 

com o abuso e a exploração sexual de 
crianças

1. Os Estados-Membros podem 
designar uma autoridade pública para 
operar uma base de dados de material 
conhecido relacionado com abuso e 
exploração sexual. A base de dados não 
deve conter imagens ou vídeos 
propriamente ditos, mas apenas as 
assinaturas digitais únicas e não 
reconvertíveis («valores de hash») dos 
materiais conhecidos relacionados com 
abuso e exploração sexual de crianças.
2. Antes da introdução de novos 
dados na base de dados, tem de haver uma 
revisão humana. Para isso, os 
fornecedores devem comunicar à 
autoridade os materiais originais e os 
valores de hash nos termos do artigo 3.º, 
n.º 4. A autoridade deve rever o conteúdo 
e, se este constituir material relacionado 
com abuso ou exploração sexual de 
crianças, acrescentar o respetivo valor de 
hash à base de dados e armazenar o 
conteúdo original separadamente, num 
ambiente seguro e reforçado e fora de 
linha.

Or. en
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Justificação

 Para garantir o controlo democrático e a supervisão judicial e prevenir abusos, apenas as 
autoridades públicas da UE devem tomar decisões relativas aos materiais ilegais 
relacionados com abuso e exploração sexual de crianças e transmitir estas informações aos 
fornecedores para o estabelecimento de correspondência aos valores de hash.

Alteração 204
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Obrigação de avaliação do impacto da 
proteção de dados e consulta prévia às 

autoridades de controlo
Até... [três meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento], os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
devem, para invocar a restrição prevista 
no presente regulamento, realizar uma 
avaliação do impacto da proteção de 
dados, nos termos do artigo 35.º do 
regulamento (UE) 2016/679, e um 
procedimento de consulta prévia, nos 
termos do artigo 36.º, até ... [três meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 205
Javier Zarzalejos, Jeroen Lenaers, Lena Düpont

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A



AM\1219075PT.docx 105/113 PE661.791v01-00

PT

Mecanismo de apresentação de queixas
Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número que utilizem 
tecnologias para o tratamento de dados 
pessoais tendo em vista a deteção, a 
denúncia e a remoção de materiais 
relacionados com o abuso sexual de 
crianças em linha devem criar um 
mecanismo eficaz e acessível que permita 
aos utilizadores cujo conteúdo foi 
removido ou denunciado às autoridades 
policiais ou a uma organização que atue 
no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças apresentarem uma 
queixa contra a ação do fornecedor.

Or. en

Alteração 206
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Mecanismo de apresentação de queixas

Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem criar um 
mecanismo eficaz e acessível que permita 
aos utilizadores apresentarem uma queixa 
contra a ação do fornecedor sempre que:
– o seu conteúdo ou identidade tenha sido 
denunciado a uma organização que atue 
no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças ou às autoridades 
policiais ou tenha sido removido, e o 
material denunciado ou removido não 
constitua abuso sexual de crianças em 
linha na aceção do presente regulamento, 
ou
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– a sua identidade tenha sido denunciada 
a uma organização que atue no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças 
ou às autoridades policiais, e o utilizador 
tenha recebido material não solicitado 
relacionado com o abuso sexual de 
crianças.

Or. en

Alteração 207
Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Dragoş 
Tudorache, Evin Incir, Pietro Bartolo, Laura Ferrara, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Milan Brglez, Olivier 
Chastel, Malik Azmani, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nathalie Loiseau, 
Laurence Farreng, Fabienne Keller

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Interesse público e interesse legítimo dos 

fornecedores
Para efeitos do presente regulamento, a 
deteção, a denúncia e a remoção de 
materiais relacionados com abuso sexual 
de crianças em linha devem ser 
consideradas (a) do interesse legítimo dos 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número, 
na aceção do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do 
Regulamento (UE) 2016/679; e (b) uma 
tarefa realizada no interesse público, na 
aceção do artigo 6.º, n.º 1, alínea e), do 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 208
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
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Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Orientações do Comité Europeu para a 

Proteção de Dados
Nos termos do artigo 70.º do RGPD, a 
Comissão deve solicitar ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados que 
publique orientações com o objetivo de 
ajudar as autoridades de controlo 
responsáveis, nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679, a avaliar se o tratamento 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento, tanto para as 
tecnologias existentes, como para as 
futuramente utilizadas com o único 
propósito de combater o abuso sexual de 
crianças em linha, cumpre o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 209
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-C
Mecanismo de apresentação de queixas

Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem 
estabelecer um mecanismo eficaz e 
acessível que permita aos utilizadores, 
cujo conteúdo foi denunciado a uma 
organização que atua no interesse público 
contra o abuso sexual de crianças ou às 
autoridades policiais, ou que foi removido 
para apresentar uma queixa contra o 
ação do fornecedor, quando o material 
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denunciado ou removido não constitui um 
abuso sexual de crianças em linha, de 
acordo com este o presente regulamento.

Or. en

Alteração 210
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-C
Transmissão de informações aos 

fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 

pelas autoridades policiais e pelas 
organizações que atuam no interesse 

público contra o abuso sexual de crianças
As autoridades policiais e as organizações 
que atuam no interesse público contra o 
abuso sexual de crianças devem 
transmitir, aos fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número, informações de 
caráter geral destinadas a melhorar a 
exatidão das suas atividades, sem fornecer 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 211
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller, Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-D
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Estatísticas
Até... [seis meses após a entrada em vigor 
do regulamento] e, daí em diante, 
anualmente, os Estados-Membros devem 
disponibilizar publicamente e apresentar 
à Comissão relatórios com estatísticas 
sobre todos os elementos seguintes:
a) o número total de denúncias de 
deteções de abuso sexual de crianças 
efetuadas às autoridades policiais dos 
Estados-Membros por serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número e/ou 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de 
crianças;
(b) o número de crianças salvas pelas 
atividades mencionadas no artigo 3.º;
c) o número de agressores detidos e 
condenados;
d) o número de falsos positivos,
e) a repartição dos métodos utilizados 
para detetar abuso sexual de crianças.
A Comissão deve agregar estas estatísticas 
e tê-las em consideração aquando da 
revisão do presente regulamento, nos 
termos do [artigo 3.º-F (novo)].

Or. en

Alteração 212
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-D
Vias de recurso efetivo

Os utilizadores que foram adversamente 
afetados pela utilização de tecnologias 
específicas para o tratamento de dados 
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pessoais para detetar, denunciar e 
remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número nos seus 
serviços devem ter o direito a uma via de 
recurso efetiva. Os Estados-Membros 
devem instituir procedimentos eficazes 
para o exercício desse direito.

Or. en

Alteração 213
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom, Fabienne Keller, 
Hilde Vautmans

Proposta de regulamento
Artigo 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-E
Revisão

1. Com base nos relatórios 
fornecidos pelas autoridades de proteção 
de dados nos termos do [artigo 3.º, n.º 1, 
alínea e)] e nas estatísticas fornecidas 
pelos Estados-Membros nos termos do 
[artigo 3.º-D (novo)], a Comissão deve, até 
... [um ano após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento] e, daí em 
diante, anualmente, proceder a uma 
revisão do presente regulamento e 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
2. Ao proceder à revisão, a Comissão 
deve prestar especial atenção:
a) a todas as condições para o 
tratamento dos dados enumeradas no 
[artigo 3.º, n.º 1, alínea a)];
(b) à proporcionalidade das atividades 
previstas no presente regulamento, 
incluindo uma avaliação das estatísticas 
apresentadas pelos Estados-Membros nos 
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termos do [artigo 3.º-D];
c) à evolução do progresso 
tecnológico no que diz respeito a essas 
atividades e à medida em que esta permite 
melhorar a exatidão e reduzir os falsos 
positivos.

Or. en

Justificação

 O n.º 2, alínea a), aplica-se a todas as condições enumeradas nas alterações 28-41.

Alteração 214
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-E
Autoridades de controlo

As autoridades de controlo responsáveis 
pelo acompanhamento da aplicação do 
presente regulamento devem ser as 
mesmas que as autoridades de supervisão 
independentes designadas nos termos do 
capítulo VI do Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Alteração 215
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
 Artigo 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-F
Cláusulas contratuais gerais
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Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número que utilizem 
tecnologias abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento devem 
incluir, nas suas cláusulas contratuais 
gerais, informações claras e exaustivas 
sobre o funcionamento dessas medidas e o 
seu impacto na confidencialidade das 
comunicações dos utilizadores.

Or. en

Alteração 216
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2025.

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2022.

Or. en

Alteração 217
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2025.

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2022.

Or. en

Alteração 218
Patrick Breyer
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2025.

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2022.

Or. en


