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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta 

contra o terrorismo e que substitui a Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho relativa 

à luta contra o terrorismo 

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 

(COM(2015)0625), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 83.º, n.º 1, e 82.º, n.º 2, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 

apresentada pela Comissão (C8-0386/2015), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta as Resoluções 2178(2014), de 24 de setembro de 2014, e 2249(2015), 

de 20 de novembro de 2015, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, 

de 16 de maio de 2005, e o respetivo Protocolo Adicional de 19 de maio de 2015, 

– Tendo em conta as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos (A8-0000/2016), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Há anos que a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a Interpol e a 

Europol têm denunciado a convergência 

crescente entre a criminalidade 

organizada e o terrorismo. O mais recente 

Relatório da Europol sobre a situação e 

tendências do terrorismo conclui que a 

ameaça global dos terroristas à segurança 

dos cidadãos e interesses da União é 

suscetível de aumentar e tem sido 

particularmente exacerbada pelo conflito 

na Síria e no Iraque, enquanto a relação 

entre o terrorismo e a criminalidade 

organizada e as ligações entre os grupos 

criminosos e terroristas constituem uma 

ameaça agravada à União. 

Or. en 

 

Alteração 2 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A ameaça terrorista cresceu e evoluiu 

rapidamente nos últimos anos. Os 

denominados «combatentes terroristas 

estrangeiros» deslocam-se ao estrangeiro 

para fins de terrorismo. O regresso dessas 

pessoas constitui uma grave ameaça para a 

segurança de todos os Estados-Membros da 

UE. Foram identificados combatentes 

terroristas estrangeiros entre os implicados 

em vários atentados planeados ou 

concretizados recentemente, incluindo os 

atentados de Paris de 13 de novembro de 

2015. Além disso, a União Europeia e os 

Estados-Membros enfrentam a ameaça 

crescente de indivíduos que permanecem 

dentro da Europa e que são inspirados ou 

instruídos por grupos terroristas situados 

(4) A ameaça terrorista cresceu e evoluiu 

rapidamente nos últimos anos. Os 

denominados «combatentes terroristas 

estrangeiros» deslocam-se ao estrangeiro 

para fins de terrorismo. O regresso dessas 

pessoas constitui uma grave ameaça para a 

segurança de todos os Estados-Membros da 

UE. Foram identificados combatentes 

terroristas estrangeiros entre os implicados 

em vários atentados planeados ou 

concretizados recentemente, incluindo os 

atentados de Paris de 13 de novembro de 

2015. Além disso, a União Europeia e os 

Estados-Membros enfrentam a ameaça 

crescente de indivíduos que permanecem 

dentro da Europa e que são inspirados ou 

instruídos por grupos terroristas situados 
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no estrangeiro. no estrangeiro e dentro da Europa. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Determinados usos da Internet 

favorecem a radicalização, permitindo 

que fanáticos do mundo inteiro se liguem 

entre si e arregimentem, sem qualquer 

contacto físico e de forma dificilmente 

rastreável, indivíduos vulneráveis. A 

Internet cria desafios específicos devido à 

sua natureza global e transfronteiriça, 

dando assim origem a lacunas jurídicas e 

conflitos jurisdicionais. Cada 

Estado-Membro deve criar uma unidade 

especial encarregada de assinalar os 

conteúdos ilegais presentes na Internet e 

de facilitar a deteção e a eliminação 

desses conteúdos. A criação por parte da 

Europol da Unidade de Sinalização de 

Conteúdos na Internet, responsável pela 

deteção de conteúdos ilegais e por apoiar 

os Estados-Membros neste sentido, 

respeitando plenamente os direitos 

fundamentais de todas as partes 

envolvidas, representa um importante 

passo em frente neste domínio. As 

unidades dos Estados-Membros devem 

também cooperar com o coordenador da 

União para a luta antiterrorista e com o 

Centro Europeu de Luta contra o 

Terrorismo da Europol, bem como com as 

organizações da sociedade civil ativas 

neste domínio. Os Estados-Membros 

devem cooperar entre si e com as agências 

pertinentes da UE sobre estas questões. 

Or. en 
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Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 4-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) A Resolução 2178(2014) do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), na sua disposição 

operacional n.º 6, exige que todos os 

Estados membros da ONU assegurem que 

a sua legislação e regulamentação 

internas consagrem como infrações 

penais graves a deslocação para um país 

terceiro com a finalidade de contribuir 

para a prática de atos terroristas ou de 

dar ou receber treino, bem como o 

financiamento, a organização ou o 

favorecimento desta deslocação. A fim de 

evitar lacunas de ação penal no seio da 

União, insta-se a uma aplicação 

harmonizada da Resolução 2178(2014) do 

CSNU.  

Or. en 

Justificação 

A Resolução 2178(2014) do Conselho de Segurança das Nações Unidas já obriga todos os 

Estados-Membros da UE a preverem as infrações penais supracitadas na sua legislação 

nacional. Na ausência de uma aplicação desta Resolução do CSNU a nível da UE, uma 

«manta de retalhos» de diferentes legislações nacionais poderá conduzir a lacunas 

manifestas em matéria de repressão no seio da UE. Por conseguinte, proceder à atualização 

da Decisão-Quadro relativa ao terrorismo para, nomeadamente, incluir estas infrações 

penais afigura-se a opção a privilegiar para alcançar uma abordagem coordenada e 

estruturada à escala da UE. 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 6-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) A prestação de assistência 

humanitária por parte de organizações 
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humanitárias não governamentais 

imparciais e independentes, reconhecidas 

pelo direito internacional, como o Comité 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV), 

não deve ser considerada como um 

contributo para atividades criminosas de 

um grupo terrorista. Contudo, conforme 

estabelecido pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia1-A, 

a aplicabilidade do direito humanitário 

internacional a uma situação de conflito 

armado e aos atos cometidos nesse 

contexto não implica que a legislação em 

matéria de terrorismo não seja aplicável a 

esses atos. 

 ____________________ 

 1-A Acórdão do Tribunal Geral (Sexta 

Secção alargada), de 16 de outubro de 

2014, Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(LTTE) contra Conselho da União 

Europeia. Processos apensos T-208/11 e 

T-508/11. 

Or. en 

Justificação 

É importante esclarecer que a presente diretiva e, em especial, o artigo 4.º não devem afetar 

o trabalho de organizações humanitárias reconhecidas, tais como a Cruz Vermelha. 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) As infrações relacionadas com o 

incitamento público à prática de infrações 

terroristas incluem, designadamente, a 

glorificação e justificação do terrorismo ou 

a difusão de mensagens ou imagens, 

incluindo as relativas às vítimas do 

terrorismo, como forma de publicitar a 

causa terrorista ou de intimidar gravemente 

a população, desde que tal comportamento 

(7) As infrações relacionadas com o 

incitamento público à prática de infrações 

terroristas incluem, designadamente, a 

glorificação e justificação do terrorismo ou 

a difusão de mensagens ou imagens, 

incluindo as relativas às vítimas do 

terrorismo, como forma de publicitar a 

causa terrorista ou de intimidar gravemente 

a população, desde que tal comportamento 
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acarrete o risco de serem cometidos atos 

terroristas. 

acarrete o risco inequívoco e concreto de 

serem cometidos atos terroristas. A fim de 

reforçar as ações contra o incitamento 

público à prática de infrações terroristas, 

e tendo igualmente em conta o aumento 

da utilização da tecnologia, em especial a 

Internet, convém que os 

Estados-Membros tomem medidas para 

suprimir ou bloquear o acesso a páginas 

Web que instiguem publicamente à 

prática de infrações terroristas. Nos casos 

em que sejam adotadas, estas medidas 

devem ser definidas por meio de processos 

transparentes e devem incluir garantias 

adequadas, nomeadamente para 

assegurar que as restrições se limitam ao 

que é necessário e proporcionado e que 

cumprem cabalmente os direitos 

fundamentais. 

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Tendo em conta a gravidade da ameaça 

e a necessidade de travar o fluxo de 

combatentes terroristas estrangeiros, é 

necessário criminalizar as deslocações ao 

estrangeiro para fins de terrorismo, não só 

para a prática de infrações terroristas e para 

dar ou receber treino, mas também para 

participar nas atividades de um grupo 

terrorista. Qualquer ato destinado a facilitar 

essas deslocações deve ser igualmente 

criminalizado. 

(8) Tendo em conta a gravidade da ameaça 

e a necessidade de travar o fluxo de 

combatentes terroristas estrangeiros, é 

necessário criminalizar as deslocações ao 

estrangeiro para fins de terrorismo, não só 

para a prática de infrações terroristas e para 

dar ou receber treino, mas também para 

participar nas atividades de um grupo 

terrorista. Qualquer ato destinado a facilitar 

essas deslocações deve ser igualmente 

criminalizado. As deslocações devem ser 

criminalizadas sob condições muito 

específicas e apenas quando a intenção de 

se deslocar para fins de terrorismo seja 

comprovada por inferência, tanto quanto 

possível, a partir de circunstâncias 

objetivas e factuais. 
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Or. en 

Justificação 

A proposta de criminalização das deslocações para fins de terrorismo é necessária para 

impedir que os combatentes estrangeiros abandonem o seu país ou que regressem 

combatentes estrangeiros com más intenções. Contudo, uma vez que as deslocações por si só 

não constituem um crime, é da maior importância que a intenção de objetivo terrorista seja 

comprovada pelo maior número possível de factos e circunstâncias concretos. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Com vista a desmantelar as estruturas 

de apoio que facilitam a prática de 

infrações terroristas, o financiamento do 

terrorismo deve ser punível nos Estados-

Membros e abranger não só o 

financiamento de atos terroristas e de 

grupos terroristas, mas também outras 

infrações relacionadas com atividades 

terroristas, como o recrutamento e o treino, 

ou as deslocações para fins de terrorismo. 

A cumplicidade ou a tentativa de 

financiamento do terrorismo devem ser 

igualmente puníveis. 

(10) Sem prejuízo da Diretiva 

2015/849/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A,com vista a desmantelar as 

estruturas de apoio que facilitam a prática 

de infrações terroristas, o financiamento do 

terrorismo deve ser punível nos 

Estados-Membros e abranger não só o 

financiamento de atos terroristas e de 

grupos terroristas, mas também outras 

infrações relacionadas com atividades 

terroristas, como o recrutamento e o treino, 

ou as deslocações para fins de terrorismo, 

mesmo quando não exista uma ligação a 

um ou mais atos terroristas específicos. A 

cumplicidade ou a tentativa de 

financiamento do terrorismo devem ser 

igualmente puníveis. 

 __________________ 

 1-A Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2015, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 648/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, e que 

revoga a Diretiva 2005/60/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 
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141 de 5.6.2015, p. 73). 

Or. en 

Justificação 

Aplicação da Recomendação n.º 5 do GAFI. 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 10-A (novo)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Atendendo à crescente 

convergência entre a criminalidade 

organizada e o terrorismo, o combate às 

redes de criminalidade organizada deve 

fazer parte de qualquer estratégia de 

combate ao financiamento do terrorismo. 

O comércio ilegal de armas, 

estupefacientes, tabaco e produtos 

contrafeitos, o tráfico de seres humanos, a 

extorsão de proteção e a extorsão 

tornaram-se formas muito rentáveis de os 

grupos terroristas obterem financiamento, 

gerando cerca de 110 mil milhões de 

euros todos os anos (sem incluir o 

comércio de produtos contrafeitos). Os 

executantes de ambos os ataques 

terroristas em Paris, em 2015, (Charlie 

Hebdo e Bataclan) tinham registos 

criminais relacionados com o comércio 

ilegal de estupefacientes e produtos 

contrafeitos. 

Or. en 

Justificação 

No relatório intitulado «Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant» (Financiamento da Organização Terrorista do Estado Islâmico do Iraque e do 

Levante), publicado em fevereiro de 2015, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) 

identificou que as principais fontes de receita desta organização terrorista são a pilhagem de 

bancos, a extorsão de fundos, o controlo de campos petrolíferos e refinarias, o roubo de 
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ativos económicos, os doadores que fazem um uso abusivo das organizações sem fins 

lucrativos, os raptos em troca de resgates, o contrabando de dinheiro, a angariação de 

fundos através da Internet, etc. 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 10-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-B) As investigações financeiras 

podem ser fundamentais para desvendar o 

favorecimento das infrações terroristas e 

as redes e esquemas das organizações 

terroristas. Podem ainda revelar-se muito 

produtivas, em especial quando as 

autoridades tributárias e aduaneiras, as 

unidades de informação financeira e as 

autoridades judiciais são envolvidas numa 

fase precoce da investigação. Os 

Estados-Membros devem procurar 

assegurar uma abordagem mais eficiente 

e coordenada, que vise constituir 

unidades especializadas a nível nacional 

para as investigações financeiras 

relacionadas com o terrorismo. Esta 

centralização da capacidade técnica pode 

ter um valor acrescentado considerável e 

contribuir substancialmente para o êxito 

das ações judiciais. 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Além disso, deve ser punível nos 

Estados-Membros o fornecimento de apoio 

material ao terrorismo, sob a forma de 

pessoas que participem ou ajam como 

(11) Além disso, deve ser punível nos 

Estados-Membros o fornecimento de apoio 

material ao terrorismo, sob a forma de 

pessoas que participem ou ajam como 
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intermediários no fornecimento ou 

circulação de serviços, bens ou 

mercadorias, incluindo as transações 

comerciais que pressuponham a entrada ou 

saída do território da União, do mesmo 

modo que a cumplicidade na prática de 

atos terroristas ou o financiamento do 

terrorismo, havendo conhecimento de que 

essas operações ou as respetivas receitas se 

destinam a ser utilizadas, total ou 

parcialmente, para fins terroristas ou de 

que trarão benefícios aos grupos terroristas. 

intermediários no fornecimento ou 

circulação de serviços, bens ou 

mercadorias, incluindo as transações 

comerciais que pressuponham a entrada ou 

saída do território da União, tais como a 

venda, aquisição ou troca de um objeto 

cultural de interesse arqueológico, 

artístico, histórico ou científico, nos casos 

em que seja razoável supor que foi 

roubado, alienado ilegalmente, escavado 

clandestinamente ou exportado 

ilegalmente de uma zona controlada por 

um grupo terrorista, do mesmo modo que 

a cumplicidade na prática de atos 

terroristas ou o financiamento do 

terrorismo, havendo conhecimento de que 

essas operações ou as respetivas receitas se 

destinam a ser utilizadas, total ou 

parcialmente, para fins terroristas ou de 

que trarão benefícios aos grupos terroristas. 

Or. en 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 11-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Além disso, deve ser punível nos 

Estados-Membros o desenvolvimento de 

software maligno para fins de terrorismo 

ou para benefício de grupos terroristas. 

Or. en 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13) No que diz respeito às infrações 

penais previstas na presente diretiva, a 

noção de intenção aplica-se a todos os seus 

elementos constitutivos. O caráter doloso 

de uma ação ou omissão pode ser deduzida 

de circunstâncias objetivas e factuais.  

(13) No que diz respeito às infrações 

penais previstas na presente diretiva, a 

noção de intenção aplica-se a todos os seus 

elementos constitutivos. O caráter doloso 

de uma ação ou omissão deve, tanto 

quanto possível, ser deduzido de 

circunstâncias objetivas e factuais.  

Or. en 

Justificação 

Dado que as criminalizações propostas podem ser muito intrusivas para os direitos dos 

nossos cidadãos, tais como o direito de expressão ou o direito de se deslocar, é fundamental 

que a intenção de finalidade terrorista seja comprovada pelo maior número possível de 

factos e circunstâncias concretos. 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Devem ser estabelecidas regras de 

competência jurisdicional que assegurem 

que as infrações terroristas são eficazmente 

reprimidas. Afigura-se necessário, 

nomeadamente, estabelecer a competência 

relativamente às infrações cometidas por 

pessoas que dão treino para o terrorismo, 

independentemente da sua nacionalidade, 

tendo em conta as eventuais repercussões 

dessa conduta no território da União e o 

estreito nexo material existente entre as 

infrações que consistem em dar ou receber 

treino para o terrorismo. 

(15) Devem ser estabelecidas regras de 

competência jurisdicional que assegurem 

que as infrações terroristas são eficazmente 

reprimidas. Afigura-se necessário, 

nomeadamente, estabelecer a competência 

relativamente às infrações cometidas por 

pessoas que dão treino para o terrorismo a 

cidadãos da União e a pessoas que 

residam na União, independentemente da 

nacionalidade dos prestadores, tendo em 

conta as eventuais repercussões dessa 

conduta no território da União e o estreito 

nexo material existente entre as infrações 

que consistem em dar ou receber treino 

para o terrorismo. Qualquer processo 

penal instaurado a um nacional de um 

país terceiro deve respeitar os acordos de 

extradição e de cooperação policial e 

judicial em matéria penal celebrados com 

os países terceiros em causa. 
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Or. en 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Por forma a garantir o êxito das 

investigações e da ação penal relativas às 

infrações terroristas, incluindo as 

infrações relacionadas com um grupo 

terrorista ou com atividades terroristas, 

deve ser dada às autoridades competentes 

responsáveis pela investigação e ação 

penal relativas a essas infrações a 

possibilidade de se servirem de 

instrumentos de investigação eficazes, 

como os que são utilizados para combater 

a criminalidade organizada ou outros 

crimes graves. Estes instrumentos, nos 

termos da legislação nacional dos 

Estados-Membros, devem ser compatíveis 

com a natureza e gravidade das infrações 

sob investigação, ter em consideração o 

princípio da proporcionalidade, respeitar 

os direitos fundamentais. como a 

presunção de inocência, e garantir 

salvaguardas processuais eficazes. 

Or. en 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-B) A presente diretiva não deve ter 

por efeito alterar os direitos, obrigações e 

responsabilidades que incumbem aos 

Estados-Membros nos termos do direito 

internacional, nomeadamente do direito 

internacional humanitário. A presente 
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diretiva não rege as atividades das forças 

armadas em período de conflito armado, 

as quais são regidas pelo direito 

internacional humanitário, na aceção 

destes termos no âmbito deste direito, nem 

as atividades empreendidas pelas forças 

armadas de um Estado no exercício das 

suas funções oficiais, na medida em que 

estas atividades sejam regidas por outras 

normas de direito internacional. 

Or. en 

Justificação 

O presente considerando já faz parte da Decisão-Quadro relativa ao terrorismo e vem 

confirmar o princípio de que as atividades das forças armadas em período de conflito 

armado não são regidas pela presente proposta e que o direito internacional humanitário se 

encontra excluído do âmbito de aplicação da presente diretiva. Trata-se de uma questão 

importante que também foi incluída na Convenção do Conselho da Europa. 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-C) Por forma a prevenir e a combater 

o terrorismo, afigura-se necessária uma 

cooperação transfronteiriça mais estreita 

entre as autoridades competentes 

nacionais e europeias no tocante ao 

intercâmbio célere de quaisquer 

informações relevantes provenientes dos 

registos criminais ou de outras fontes 

disponíveis sobre os indivíduos 

radicalizados e, em especial, sobre os 

indivíduos que são, ou tenham sido, 

objeto de processos penais ou de 

congelamento de ativos. 

Or. en 
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Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-D (novo)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-D) Os Estados-Membros devem 

cooperar entre si, designadamente através 

da Eurojust, por forma a assegurar que a 

sua abordagem judicial quanto ao 

tratamento da questão complexa da 

desradicalização e desvinculação dos 

denominados combatentes estrangeiros 

seja melhorada e aplicada de forma 

consistente. 

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-E (novo)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-E) Atendendo ao facto de que as 

organizações terroristas dependem 

fortemente das ferramentas eletrónicas, 

da Internet e das redes sociais para 

comunicarem, promoverem e instigarem 

atos terroristas, recrutarem potenciais 

combatentes, angariarem fundos ou 

obterem outro tipo de apoios para as suas 

atividades, as questões relacionadas com 

as provas eletrónicas criam desafios nas 

investigações e na ação penal relativas às 

infrações terroristas. Por conseguinte, os 

Estados-Membros devem cooperar entre 

si, nomeadamente através da Eurojust, 

por forma a assegurar uma abordagem 

coordenada quanto ao desenvolvimento 

de qualquer medida que possa revelar-se 

eficiente no que diz respeito à recolha, 

partilha e admissibilidade de provas 
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eletrónicas. 

Or. en 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-F (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-F) Um relatório da Eurojust de 

novembro de 20141-A salienta que a 

sofisticação cada vez maior e a utilização 

generalizada de anonimizadores, de 

servidores proxy, da rede Tor, de ligações 

de satélite e de redes 3G estrangeiras 

criam desafios adicionais à recolha e 

análise de provas eletrónicas, os quais se 

tornam ainda maiores com o 

armazenamento de dados na nuvem. Por 

conseguinte, os Estados-Membros devem 

cooperar entre si, em especial através da 

Eurojust, com vista a identificar e 

eliminar os eventuais obstáculos que 

possam existir no âmbito dos pedidos de 

auxílio judiciário mútuo relativos às 

provas eletrónicas. 

 ____________________ 

 1-A Documento  16130/14 do Conselho, de 

26 de novembro de 2014: Foreign 

Fighters: Eurojust’s Views on the 

Phenomenon and the Criminal Justice 

Response («Combatentes Estrangeiros: 

Pontos de vista da Eurojust sobre o 

fenómeno e a resposta da justiça penal») 

Or. en 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) Os Estados-Membros devem adotar 

medidas específicas de proteção, apoio e 

assistência em resposta às necessidades 

específicas das vítimas do terrorismo, 

clarificando e aprofundando os direitos já 

previstos na Diretiva 2012/29/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho28. As 

vítimas do terrorismo são definidas no 

artigo 1.º da Diretiva 2012/29/UE, em 

relação às infrações terroristas referidas no 

artigo 3.º. As medidas a adotar pelos 

Estados-Membros devem assegurar que, 

em caso de ataque terrorista, as vítimas do 

terrorismo obtenham apoio emocional e 

psicológico, incluindo apoio e 

aconselhamento pós-traumáticos, bem 

como as informações e o aconselhamento 

pertinentes de caráter jurídico, prático ou 

financeiro.  

(16) Os Estados-Membros devem adotar 

medidas específicas de proteção, apoio e 

assistência em resposta às necessidades 

específicas das vítimas do terrorismo, 

clarificando e aprofundando os direitos já 

previstos na Diretiva 2012/29/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho28. As 

vítimas do terrorismo são definidas no 

artigo 1.º da Diretiva 2012/29/UE, em 

relação às infrações terroristas referidas no 

artigo 3.º. As medidas a adotar pelos 

Estados-Membros devem assegurar que, 

em caso de ataque terrorista, as vítimas do 

terrorismo obtenham apoio emocional e 

psicológico, incluindo apoio e 

aconselhamento pós-traumáticos, bem 

como as informações e o aconselhamento 

pertinentes de caráter jurídico, prático ou 

financeiro. Além disso, os 

Estados-Membros devem ter em conta os 

riscos de intimidação e retaliação para as 

vítimas e, de um modo geral, para as 

pessoas que possam depor nos processos 

penais relacionados com as infrações 

terroristas. As vítimas do terrorismo 

devem igualmente receber auxílio jurídico 

por parte de todos os Estados-Membros. 

____________________ ____________________ 

28 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, que estabelece normas mínimas 

relativas aos direitos, ao apoio e à proteção 

das vítimas da criminalidade e que 

substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 

do Conselho (JO L 315 de 14.11.2012, p. 

37).   

28 Diretiva 2012/29/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, que estabelece normas mínimas 

relativas aos direitos, ao apoio e à proteção 

das vítimas da criminalidade e que 

substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI 

do Conselho (JO L 315 de 14.11.2012, p. 

37).   

Or. en 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) Os Estados-Membros devem cooperar 

entre si, a fim de garantir o acesso de todas 

as vítimas do terrorismo às informações 

sobre os direitos das vítimas, os serviços de 

apoio disponíveis e os regimes de 

indemnização existentes. Devem ainda 

assegurar que as vítimas do terrorismo têm 

acesso a serviços de apoio a longo prazo no 

país da sua residência, mesmo que a 

infração terrorista tenha sido cometida 

noutro país da UE. 

(17) Os Estados-Membros devem cooperar 

entre si, a fim de garantir o acesso de todas 

as vítimas do terrorismo às informações 

sobre os direitos das vítimas, os serviços de 

apoio disponíveis e os regimes de 

indemnização existentes, bem como o 

acesso fácil a estes serviços e regimes. 

Devem ainda assegurar que as vítimas do 

terrorismo têm acesso a serviços de apoio a 

longo prazo no país da sua residência, 

mesmo que a infração terrorista tenha sido 

cometida noutro país da UE. Em relação à 

prestação de contramedidas médicas, os 

Estados-Membros podem recorrer ao 

procedimento de contratação pública 

conjunta definido na Decisão 

n.º 1082/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A. 

 _______________ 

 1-A  Decisão n.º 1082/2013/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2013, relativa às ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves e que 

revoga a Decisão n.º 2119/98/CE (JO L 

293 de 5.11.2013, p. 1). 

Or. en 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Considerando 17-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Uma política abrangente de 

prevenção da radicalização e do 

recrutamento de cidadãos da União por 

organizações terroristas só pode ser bem-

sucedida se for acompanhada por 

processos pró-ativos de desradicalização 

na esfera judicial. Por conseguinte, os 

Estados-Membros devem partilhar as 
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boas práticas quanto à criação de 

estruturas de desradicalização destinadas 

a evitar que cidadãos da União e 

nacionais de países terceiros que residam 

legalmente na União saiam da União, ou 

a controlar o seu regresso à União, e a 

sua abordagem judicial desta questão, 

nomeadamente através da Eurojust. Os 

Estados-Membros devem partilhar estas 

boas práticas não apenas entre si, mas 

também com países terceiros que já 

tenham adquirido experiência e 

alcançado resultados positivos neste 

domínio. 

Or. en 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Considerando 17-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B) Adicionalmente à execução da 

presente diretiva, os Estados-Membros 

devem prosseguir os seus esforços no 

sentido de prevenir o terrorismo, 

coordenando as suas estratégias e 

partilhando as informações e experiências 

ao seu dispor, implementando as boas 

práticas a nível nacional e da União, 

cooperando com vista a adotar novas 

medidas de combate à radicalização e ao 

recrutamento para fins de terrorismo, 

atualizando as políticas nacionais de 

prevenção e criando redes de profissionais 

nos dez domínios de ação prioritários 

identificados na estratégia da União de 

luta contra a radicalização e o 

recrutamento para fins de terrorismo. 

Or. en 
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Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Considerando 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A presente diretiva respeita os 

princípios consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia, respeita os 

direitos e as liberdades fundamentais e 

observa os princípios reconhecidos, 

designadamente, na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

incluindo os estabelecidos nos capítulos II, 

III, V e VI, que englobam, nomeadamente, 

o direito à liberdade e à segurança, a 

liberdade de expressão e de informação, a 

liberdade de associação e a liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião, a 

proibição geral de discriminação, 

designadamente em razão da raça, cor, 

origem étnica ou social, características 

genéticas, língua, religião ou convicções, 

opiniões políticas ou outras, o direito ao 

respeito pela vida privada e familiar e o 

direito à proteção dos dados pessoais, o 

princípio da legalidade e proporcionalidade 

dos delitos e das penas, que abarcam 

também a exigência de precisão, clareza e 

previsibilidade em direito penal, a 

presunção de inocência, bem como o 

direito de circular livremente, tal como 

previsto no artigo 21.º, n.º 1, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia 

e na Diretiva 2004/38/CE. A presente 

diretiva deve ser aplicada em conformidade 

com estes direitos e princípios. 

(19) A presente diretiva respeita os 

princípios consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia, bem como os 

direitos e liberdades fundamentais, e 

observa os princípios reconhecidos, 

designadamente, na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

incluindo os estabelecidos nos títulos II, 

III, V e VI, que englobam, nomeadamente, 

o direito à liberdade e à segurança, a 

liberdade de expressão e de informação, a 

liberdade de reunião e de associação e a 

liberdade de pensamento, de consciência e 

de religião, a proibição geral de 

discriminação, designadamente em virtude 

da raça, cor, origem étnica ou social, 

características genéticas, língua, religião ou 

convicções, opiniões políticas ou outras, o 

direito ao respeito pela vida privada e 

familiar e o direito à proteção dos dados 

pessoais, o princípio da legalidade e 

proporcionalidade dos delitos e das penas, 

que abarcam também a exigência de 

precisão, clareza e previsibilidade em 

direito penal, a presunção de inocência, 

bem como o direito de circular livremente, 

tal como previsto no artigo 21.º, n.º 1, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia e na Diretiva 2004/38/CE. A 

presente diretiva deve ser interpretada em 

conformidade com estes direitos e 

princípios. 

Or. en 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Considerando 19-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) Nenhuma disposição da presente 

diretiva se destina a reduzir ou restringir 

a divulgação de informações com 

objetivos científicos, académicos ou de 

informação, nem pode ser interpretada 

nesse sentido. A expressão de pontos de 

vista radicais, polémicos ou controversos 

no âmbito do debate público acerca de 

questões políticas sensíveis encontra-se 

fora do âmbito da presente diretiva e, em 

especial, da definição de incitamento 

público à prática de infrações terroristas. 

Or. en 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A presente diretiva substitui a 

Decisão-Quadro 2002/475/JAI nos 

Estados-Membros29 por ela vinculados. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

________________  

29 Alterada pela Decisão-Quadro 

2008/919/JAI do Conselho, de 28 de 

novembro de 2008, que altera a Decisão-

Quadro 2002/475/JAI (JO L 330 de 

9.12.2008, p. 21).   

 

Or. en 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente diretiva estabelece normas A presente diretiva estabelece normas 
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mínimas relativas à definição das infrações 

penais e das sanções em matéria de 

infrações terroristas, infrações relativas a 

um grupo terrorista e infrações 

relacionadas com atividades terroristas, 

bem como medidas específicas de proteção 

e assistência às vítimas do terrorismo. 

mínimas relativas à definição das infrações 

penais e das sanções em matéria de 

infrações terroristas, infrações relativas a 

um grupo terrorista e infrações 

relacionadas com atividades terroristas, 

bem como medidas específicas de 

proteção, apoio e assistência às vítimas do 

terrorismo. 

Or. en 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea f) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) O fabrico, posse, aquisição, transporte, 

fornecimento ou utilização de armas de 

fogo, explosivos, armas nucleares, 

biológicas e químicas, assim como a 

investigação e o desenvolvimento de armas 

biológicas e químicas; 

(f) O fabrico, posse, aquisição, transporte, 

fornecimento ou utilização de armas de 

fogo, software maligno referido no artigo 

7.º da Diretiva 2013/40/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-A, explosivos, 

armas nucleares, biológicas e químicas, 

assim como a investigação e o 

desenvolvimento de armas biológicas e 

químicas; 

 _______________ 

 1-A Diretiva 2013/40/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de agosto 

de 2013, relativa a ataques contra os 

sistemas de informação e que substitui a 

Decisão-Quadro 2005/222/JAI do 

Conselho (JO L 218 de 14.8.2013, p. 8 ). 

Or. en 

Justificação 

A produção e utilização de ferramentas informáticas malignas (malware) para fins de 

terrorismo é um fenómeno relativamente recente que deve ser tido em maior consideração na 

presente diretiva. 
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Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea h-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 h-A) Os ataques contra sistemas de 

informação na aceção dos artigos 4.º e 5.º 

da Diretiva 2013/40/UE, suscetíveis de 

colocar em perigo a vida humana ou 

implicar perdas económicas importantes;  

Or. en 

Justificação 

A produção e utilização de ferramentas informáticas (pirataria informática) para fins de 

terrorismo é um fenómeno relativamente recente que deve ser tido em maior consideração na 

presente diretiva. 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição ou a difusão por 

qualquer outro modo, de uma mensagem 

ao público destinada a incitar à prática de 

qualquer das infrações enumeradas no 

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

tal conduta, ainda que não promova 

diretamente a prática de infrações 

terroristas, acarrete o risco de uma ou mais 

dessas infrações serem cometidas. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a distribuição ou a difusão por 

qualquer outro modo, nomeadamente a 

Internet, de uma mensagem ao público 

destinada a incitar ou a glorificar a prática 

de qualquer das infrações enumeradas no 

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

que tal conduta, promovendo quer direta 

quer indiretamente a prática de infrações 

terroristas, acarrete o risco claro e 

substancial de uma ou mais dessas 

infrações serem cometidas. 

Or. en 
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Justificação 

O incitamento ou a instigação públicos apenas devem ser criminalizados se existir um risco 

claro e substancial de conduzir à prática de infrações terroristas. Sem esta ligação à eventual 

prática de infrações terroristas, corre o risco de se tornar um instrumento de censura. 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometido 

com dolo, o ato de receber instruções de 

outra pessoa para o fabrico ou a utilização 

de explosivos, armas de fogo ou outras 

armas e substâncias nocivas ou perigosas, 

bem como sobre outros métodos ou 

técnicas específicos com o objetivo de 

praticar qualquer das infrações enumeradas 

no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), ou de 

contribuir para a sua prática. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometido 

com dolo, o ato de receber instruções, 

incluindo a obtenção de conhecimentos 

ou competências práticas, de outra pessoa 

para o fabrico ou a utilização de 

explosivos, armas de fogo ou outras armas 

e substâncias nocivas ou perigosas, bem 

como sobre outros métodos ou técnicas 

específicos com o objetivo de praticar 

qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h-A), ou de 

contribuir para a sua prática. 

Or. en 

Justificação 

Para efeitos de ater-se ao texto exato do Protocolo Adicional do Conselho da Europa. 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Deslocações ao estrangeiro para fins de 

terrorismo 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 
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Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a deslocação a outro país a fim 

de praticar qualquer das infrações 

enumeradas no artigo 3.º ou de contribuir 

para a sua prática, participar nas atividades 

de um grupo terrorista, como referido no 

artigo 4.º, ou dar ou receber treino para o 

terrorismo, como referido nos artigos 7.º e 

8.º. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a deslocação dos seus cidadãos 

nacionais ou de qualquer pessoa que se 

desloque a partir do seu território a outro 

país que não seja o país da nacionalidade 

ou residência da pessoa em causa, a fim 

de praticar qualquer das infrações 

enumeradas no artigo 3.º ou de contribuir 

para a sua prática, participar nas atividades 

de um grupo terrorista, como referido no 

artigo 4.º, ou dar ou receber treino para o 

terrorismo, como referido nos artigos 7.º e 

8.º. 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de um artigo muito sensível que exige prudência. É, portanto, sensato cingirmo-nos 

o mais possível ao texto exato acordado na RCSNU e no Protocolo Adicional do Conselho da 

Europa. Além disso, deve ter-se presente que a presente diretiva aplica uma harmonização 

mínima e que, por conseguinte, os Estados-Membros que estejam dispostos e possam em 

termos constitucionais ir mais além podem fazê-lo. 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Organização ou facilitação de deslocações 

ao estrangeiro para fins de terrorismo 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 
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Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para assegurar que é 

punível como infração penal a 

importação, exportação, trânsito, 

detenção, venda, aquisição ou troca de 

um objeto cultural de interesse 

arqueológico, artístico, histórico ou 

científico, sabendo que é proveniente de 

uma zona de operações de grupos 

terroristas. 

Or. en 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 11-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Congelamento de bens 

 Os Estados-Membros adotam todas as 

medidas necessárias para congelar sem 

demora os fundos e demais ativos 

financeiros ou recursos económicos das 

pessoas que cometam, ou tentem cometer, 

atos de terrorismo, neles participem ou os 

facilitem, das entidades que sejam 

propriedade dessas pessoas ou estejam sob 

o seu controlo direto ou indireto e das 

pessoas e entidades que atuem em nome 

ou sob as instruções dessas pessoas e 

entidades, incluindo os fundos gerados ou 

derivados de imóveis que sejam 

propriedade ou que estejam sob o controlo 

direto ou indireto dessas pessoas e das 

pessoas e entidades com elas associadas. 
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Or. en 

Justificação 

Redação extraída da Resolução 1373 (2001) do CSNU. 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Emissão de documentos administrativos 

falsos com vista à prática de uma infração 

terrorista 

Emissão, posse ou utilização de 

documentos administrativos falsos com 

vista à prática de uma infração terrorista 

Or. en 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a emissão de documentos 

administrativos falsos com vista à prática 

de qualquer das infrações enumeradas no 

artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a h), ou no artigo 

4.º, alínea b).  

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

como infração penal, quando cometida 

com dolo, a emissão, posse ou utilização 

de documentos administrativos falsos com 

vista à prática de qualquer das infrações 

enumeradas no artigo 3.º, n.º 2, alíneas a) a 

h-A), ou no artigo 4.º, alínea b), bem como 

nos artigos 9.º e 10.º. 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta o recente fenómeno de combatentes terroristas estrangeiros, é recomendável 

alargar o âmbito de aplicação do presente artigo às infrações relacionadas com as 

deslocações, onde os documentos falsos são particularmente relevantes. Além disso, deve ser 

punível não apenas a produção mas também a posse e utilização de documentos falsos, 

quando cometidas com dolo. 
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Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 14-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 

 Medidas contra os sítios Web que incitem 

publicamente à prática de infrações 

terroristas 

 
1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir a 

supressão imediata das páginas 

eletrónicas que instiguem à prática de 

infrações terroristas a que se refere o 

artigo 5.º, albergadas no seu território e 

para procurar obter a supressão das 

páginas desta natureza albergadas fora do 

seu território. 

 
2. Os Estados-Membros podem tomar 

medidas para bloquear o acesso às 

páginas eletrónicas que instiguem 

publicamente à prática de infrações 

terroristas dirigidas aos utilizadores da 

Internet no seu território . Estas medidas 

devem ser adotadas por meio de processos 

transparentes e prever garantias 

adequadas, em especial para assegurar 

que a restrição se limite ao que é 

necessário e proporcionado e que os 

utilizadores sejam informados do motivo 

da restrição. Estas garantias devem 

incluir também a possibilidade de recurso 

judicial. 

Or. en 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 14-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-B 

 Medidas contra o desenvolvimento e 

fornecimento de software malicioso para 

fins de terrorismo 

 Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para assegurar que é 

punível como infração penal, quando 

cometido com dolo, o desenvolvimento ou 

fornecimento de software malicioso, no 

intuito de praticar qualquer uma das 

infrações a que se refere o artigo 3.º ou 

contribuir para a sua prática, ou de 

participar nas atividades de um grupo 

terrorista a que se refere o artigo 4.º. 

Or. en 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cumplicidade, instigação e tentativa Cumplicidade, instigação e tentativa 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

a cumplicidade na prática de qualquer das 

infrações previstas nos artigos 3.º a 8.º e 

11.º a 14.º. 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

a cumplicidade na prática de qualquer das 

infrações previstas nos artigos 3.º a 8.º e 

11.º a 14.º-B. 

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para que seja punível a 

instigação à prática de qualquer das 

infrações referidas nos artigos 3.º a 14.º. 

2. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

a instigação à prática de qualquer das 

infrações previstas nos artigos 3.º a 14.º-B. 

3. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

a tentativa de cometer qualquer das 

infrações previstas nos artigos 3.º, 6.º, 7.º, 

9.º e 11.º a 14.º, com exceção da posse 

prevista no artigo 3.º, n.º 2, alínea f), e da 

infração referida no artigo 3.º, n.º 2, alínea 

i). 

3. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para que seja punível 

a tentativa de cometer qualquer das 

infrações previstas nos artigos 3.º, 6.º, 7.º, 

9.º e 11.º a 14.º-B, com exceção da posse 

prevista no artigo 3.º, n.º 2, alínea f), e da 

infração referida no artigo 3.º, n.º 2, alínea 

i). 
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Or. en 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Nos termos da Diretiva 2014/42/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 

os Estados-Membros devem prever o 

congelamento e a perda dos bens 

utilizados para a prática, ou resultantes 

da prática, das infrações definidas na 

presente diretiva. 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2014/42/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 

2014, sobre o congelamento e a perda dos 

instrumentos e produtos do crime na 

União Europeia (JO L 127 de 29.4.2014, 

p. 39). 

Or. en 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – título  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Circunstâncias atenuantes Circunstâncias especiais 

Or. en 

Justificação 

A expressão «circunstâncias atenuantes» pode dar azo a confusão, dado que o Regulamento 

de processo e prova do Tribunal Penal Internacional, na regra 145, lista como circunstâncias 

atenuantes, nomeadamente, «as circunstâncias que não cheguem a constituir motivo para 

exclusão da responsabilidade penal, tais como capacidade mental substancialmente reduzida 

ou coação». 
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Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 20 – alínea e-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Congelamento e perda de bens 

utilizados para a prática, ou resultantes 

da prática, de uma das infrações penais 

estabelecidas na presente diretiva, 

conforme previsto na Diretiva 

2014/42/UE. 

Or. en 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 21-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-A 

 Instrumentos de investigação 

 Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para garantir que estejam à 

disposição das pessoas, das unidades ou 

dos serviços responsáveis pela 

investigação ou por exercer a ação penal 

relativas às infrações a que se refere a 

presente diretiva instrumentos de 

investigação eficazes, como os utilizados 

nos processos referentes à criminalidade 

organizada ou a outros crimes graves. 

Or. en 

Justificação 

A fim de assegurar o êxito das investigações e ações penais contra infrações terroristas, as 

autoridades competentes pertinentes devem ter a possibilidade de utilizar instrumentos de 

investigação eficazes. Já existe uma disposição semelhante noutra legislação da UE, por 

exemplo a diretiva contra a contrafação do euro e a diretiva relativa à luta contra o tráfico 

de seres humanos. 
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Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 21-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-B 

 Intercâmbio de informações e cooperação 

em matéria de infrações terroristas 

 Os Estados-Membros adotam as medidas 

necessárias para garantir que qualquer 

informação pertinente relativa às 

infrações referidas nos artigos 3.º a 14.º-

B, que afetem ou sejam suscetíveis de 

afetar outro Estado-Membro, seja 

transmitida de uma forma eficaz e 

atempada às autoridades competentes 

deste Estado-Membro, determinadas nos 

termos do artigo 2.º da Decisão 

2005/671/JAI. 

Or. en 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 21-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-C 

 Intercâmbio de informações e cooperação 

com os organismos da União 

 Os Estados-Membros adotam as medidas 

necessárias para garantir que qualquer 

informação pertinente relativa às 

infrações referidas nos artigos 3.º a 14.º-

B, que afetem ou sejam suscetíveis de 

afetar outro Estado-Membro, seja 

transmitida de uma forma eficaz e 

atempada aos organismos da União 

pertinentes, como a Europol e a Eurojust. 
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Or. en 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Proteção e assistência às vítimas do 

terrorismo 

Apoio e assistência às vítimas do 

terrorismo 

Or. en 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Apoio emocional e psicológico, 

designadamente, apoio e aconselhamento 

pós-traumáticos; 

(a) Apoio médico, emocional e 

psicológico, designadamente, apoio e 

aconselhamento pós-traumáticos; 

Or. en 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Tratamentos físicos, como 

contramedidas médicas para ataques que 

envolvam armas nucleares, biológicas ou 

químicas; 

Or. en 
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Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 22-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 22.º-A 

 Proteção das vítimas do terrorismo 

 Os Estados-Membros asseguram a 

instituição de medidas de proteção das 

vítimas do terrorismo e dos membros da 

sua família, em conformidade com a 

Diretiva 2012/29/UE. Ao determinar se e 

em que medida devem beneficiar de 

medidas especiais de proteção durante o 

processo penal, deve ser dada uma 

especial atenção ao risco de intimidação e 

retaliação e à necessidade de 

salvaguardar a dignidade e a integridade 

física das vítimas do terrorismo, 

nomeadamente durante os interrogatórios 

e depoimentos. 

Or. en 

Justificação 

É importante oferecer proteção adequada às vítimas do terrorismo e aos seus familiares. Este 

artigo é consentâneo com as disposições contidas na diretiva relativa aos direitos das 

vítimas. 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 23-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-A 

 Proporcionalidade, necessidade e direitos 

fundamentais 

 1. Ao transpor a presente diretiva, os 

Estados-Membros asseguram que a 

criminalização seja proporcionada 
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relativamente aos objetivos legítimos 

visados e necessários numa sociedade 

democrática e excluem qualquer forma de 

arbitrariedade e discriminação. 

 2. A presente diretiva não pode ter por 

efeito impor aos Estados-Membros a 

obrigação de tomarem medidas contrárias 

à sua obrigação de respeitar os direitos 

fundamentais consagrados na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

 3. A presente diretiva não poe ter por 

efeito alterar a obrigação de respeitar os 

direitos fundamentais e os princípios 

jurídicos fundamentais consagrados no 

artigo 6.º do Tratado da União Europeia. 

Or. en 

Justificação 

Estas disposições são parte de decisões-quadro de 2002 e 2008. É importante reintegrá-las 

aqui, mesmo que a Carta dos Direitos Fundamentais se aplique sempre aos Estados-

Membros que transponham legislação da UE. Uma vez que a definição e a descrição de 

infrações terroristas vão ser sempre relativamente amplas na legislação da UE, existe o risco 

de que sejam aplicadas e interpretadas de maneiras diversas em diferentes países ou 

circunstâncias, conduzindo a arbitrariedade ou até mesmo, por vezes, à utilização abusiva 

destas disposições contra opositores políticos. 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 23-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-B 

 Princípios fundamentais relativos à 

liberdade de expressão 

 A presente diretiva não pode ter por efeito 

impor aos Estados-Membros a obrigação 

de tomarem medidas contrárias aos 

princípios fundamentais relativos à 

liberdade de expressão, em especial a 

liberdade de imprensa e a liberdade de 

expressão noutros meios de comunicação 
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social decorrentes da tradição 

constitucional ou das normas que 

regulam os direitos e responsabilidades e 

as garantias processuais da imprensa ou 

de outros meios de comunicação social, 

na parte em que estas normas se referem 

à determinação ou limitação da 

responsabilidade. 

Or. en 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 23-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-C 

 Princípios fundamentais relativos aos 

direitos processuais 

 A presente diretiva não pode ter por efeito 

impor aos Estados-Membros a obrigação 

de tomarem medidas contrárias às suas 

obrigações quanto aos direitos 

processuais dos suspeitos ou arguidos em 

processo penal. 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Os recentes ataques terroristas em solo europeu e não só, em particular os ataques terroristas 

em Paris no dia 13 de novembro de 2015, que vitimaram mais de 130 pessoas, sublinharam a 

necessidade de aumentar substancialmente os nossos esforços para prevenir e combater o 

terrorismo. O artigo 3.º da Carta garante que todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua 

integridade física e mental, direito esse que tem sido confirmado reiteradamente pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Se os cidadãos europeus já não se puderem 

sentir seguros no seu país, a estabilidade da sociedade está em perigo e deve ser reposta 

mediante todos os meios jurídicos disponíveis. 

Com mais de cinco mil nacionais da UE atualmente suspeitos de se terem juntado aos 

combates no Iraque e na Síria, o problema dos denominados «combatentes estrangeiros» e o 

seu eventual regresso à UE é deveras real. Recentemente, o Coordenador da Luta 

Antiterrorista da UE, Gilles de Kerchove, afirmou o seguinte: «É provável que se mantenha 

nos próximos anos a ameaça colocada pelos europeus que se radicalizam, muitos dos quais 

também se deslocam ao estrangeiro para combater. Uma resposta eficaz a estas questões exige 

uma abordagem global e um empenhamento a longo prazo.» 

Além disso, os denominados «lobos solitários» podem também causar destruição e terror 

colossais. Este tipo de potenciais autores de infrações representa uma ameaça específica à 

segurança pública, porquanto os «lobos solitários» atuam de forma anónima num modus 

operandi que se altera rapidamente. As suas ações são menos previsíveis do que as dos grupos 

terroristas conhecidos, que frequentemente atuam de acordo com um determinado padrão. 

Com o surgimento do autoproclamado Estado Islâmico, da Alcaida e de outras organizações 

extremistas islamistas, bem como com a sua propaganda muito eficaz na Internet e noutros 

meios de comunicação social, registou-se um aumento do número de atacantes solitários, o 

qual não se prevê que vá parar no futuro próximo. 

Recentemente, a Europol concluiu que «existem todas as razões para esperar que (...) um 

grupo terrorista de inspiração religiosa volte a perpetrar um ataque terrorista algures na 

Europa, destinado a causar mortes em massa na população civil. Este facto vem juntar-se à 

ameaça de ataques de atacantes solitários, a qual não diminuiu.»1 

Um desafio suplementar e deveras grave na luta contra o terrorismo é a convergência 

crescente entre o terrorismo e a criminalidade organizada internacional. De facto, a distinção 

entre os crimes destas duas vertentes é cada vez mais complicada e artificial, dado que a 

ligação entre o terrorismo e a criminalidade organizada está a aumentar. Em muitos casos, as 

organizações terroristas e as redes de criminalidade organizada cooperam ou fundem-se, a fim 

de beneficiarem mutuamente dos respetivos serviços, instrumentos e ativos. Noutros casos, os 

apoiantes de organizações terroristas são treinados para cometer e cometem crimes 

organizados em grande escala para financiarem as suas ações terroristas (por exemplo, 

recolha e tráfico de órgãos em conjugação com assassinatos, tráfico de seres humanos, 

prostituição forçada, abuso sexual de crianças e bebés, escravatura e trabalho forçado, 

extorsão, extorsão de proteção, tráfico de estupefacientes e de produtos contrafeitos). Por 

                                                 
1  Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks (Alterações no modus operandi dos 

ataques terroristas do autoproclamado Estado Islâmico), 18 de janeiro de 2016. 
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conseguinte, não basta criminalizar apenas a prática de um ato terrorista, assim como não é 

útil a condição de uma ligação direta entre a ação preparatória ou o financiamento e a prática 

de um ato terrorista específico para a prevenção eficaz de ataques terroristas. Se a 

cumplicidade ou a instigação e o auxílio a atos terroristas ou à preparação de ataques 

terroristas mediante a ministração ou o recebimento de treino, incitamento público, 

recrutamento, deslocações para o estrangeiro para fins de terrorismo ou a 

organização/facilitação de tais deslocações não fossem criminalizadas, mesmo apenas com 

uma ligação indireta à prática de uma infração terrorista específica, as redes de recrutadores, 

os decisores, os pontos de contacto e os estrategas de comunicação escapariam às aplicações 

da legislação europeia e nacional e às investigações dos tribunais e ações judiciais. As vítimas 

desta incapacidade jurídica de atuar seriam a sociedade civil dentro e fora da Europa, em 

zonas de guerra e em zonas onde não há guerra. O perigo das redes terroristas não é teórico, 

mas bem real. Os ataques terroristas deixam feridas profundas nas vítimas, nas suas famílias e 

nas regiões onde ocorrem. Neste momento, a crueldade das organizações terroristas e a 

concorrência feroz entre si obriga números dramáticos de migrantes a fugir do terrorismo no 

seu país, colocando-se numa situação muito vulnerável durante a fuga e que amiúde os expõe 

novamente a redes criminosas. 

A luta contra o terrorismo exige uma abordagem abrangente e holística de muitos domínios 

políticos diferentes, nomeadamente a prevenção, o combate à radicalização, a 

desradicalização, entre outros. Recentemente, e por várias ocasiões, o Parlamento Europeu e o 

Conselho salientaram a necessidade desta abordagem global de lutar contra o terrorismo.1 A 

resposta do sistema penal constitui apenas uma parte desta abordagem global. 

A luta contra o terrorismo é uma luta mundial com a qual a UE não é capaz de lidar e vencer 

sozinha. A Resolução de 2014 do Conselho de Segurança das Nações Unidas impõe 

obrigações jurídicas a todos os Estados-Membros de criminalizar determinadas infrações 

relacionadas com o terrorismo, tais como as deslocações para efeitos de planear ou perpetrar 

atos terroristas, ou para organizar, facilitar e financiar essas deslocações ou formação para 

fins terroristas. Esta RCSNU traduziu-se no Protocolo Adicional sobre os combatentes 

estrangeiros no Conselho da Europa. 

Avaliação geral da proposta por parte da Relatora. 

Em termos gerais, a Relatora apoia a proposta. A Relatora gostaria de salientar que os 

elementos que se seguem contidos na proposta já fazem parte do acervo da UE desde 2002 

através da Decisão-Quadro do Conselho relativa à luta contra o terrorismo (alterada em 

2008): 

As definições de infrações terroristas relacionadas com um grupo terrorista foram já 

estabelecidas na Decisão-Quadro 2002/475/JAI (artigos 1.º e 2.º). A criminalização do 

financiamento do terrorismo também já foi prevista no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), da Decisão-

Quadro 2002/475/JAI. O artigo 3.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI já criminaliza o roubo 

                                                 
1  Ver, por exemplo: Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2015, sobre a prevenção da 

radicalização e do recrutamento de cidadãos europeus por organizações terroristas (P8_TA(2015)0410), 

Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre medidas de combate ao terrorismo 

(P8_TA(2015)0032), Resolução do Parlamento Europeu, de 9 de julho de 2015, sobre a Agenda Europeia 

para a Segurança (P8_TA(2015)0269). Conclusões do Conselho sobre o combate ao terrorismo, de 20 de 

novembro de 2015, Conclusões do Conselho Europeu, de 12 de fevereiro de 2015, declaração conjunta de 

Riga, de 29 e 30 de janeiro de 2015. 
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agravado, a extorsão e a fraude com vista a praticar infrações terroristas. Além disso, a 

Decisão-Quadro 2002/475/JAI já incluía disposições relativas a sanções para as pessoas 

singulares (artigo 5.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI), a circunstâncias atenuantes (artigo 

6.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI), a responsabilidade das pessoas coletivas (artigo 7.º da 

Decisão-Quadro 2002/475/JAI), a sanções mínimas aplicáveis às pessoas singulares (artigo 

8.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI) e sobre procedimento penal e competência (artigo 9.º 

da Decisão-Quadro 2002/475/JAI).  

Através do artigo 3.º da Decisão-Quadro 2008/191/JAI, as infrações de «incitamento público 

à prática de infrações terroristas», «recrutamento para fins de terrorismo» e «dar treino para 

terrorismo» foram aditadas às infrações relacionadas com as atividades terroristas. O artigo 

3.º, n.º 3, da Decisão-Quadro 2008/191/JAI já estabelecia que, para as infrações relacionadas 

com um grupo terrorista ou atividades de terroristas, não é necessário que seja efetivamente 

cometida uma infração terrorista. Por conseguinte, também não é necessário estabelecer uma 

ligação a uma infração terrorista específica. Além disso, o artigo 4.º da Decisão-Quadro 

2008/191/JAI alargou o âmbito das atividades que devem ser criminalizadas em termos de 

auxílio, cumplicidade, instigação e tentativa. A Decisão-Quadro 2008/191/JAI deixa ao 

critério dos Estados-Membros criminalizar a tentativa de dar treino para terrorismo e de 

recrutamento para fins de terrorismo. Tais atividades já são penalizadas na maioria dos 

Estados-Membros. As disposições das Decisões-Quadro foram aplicadas na íntegra por todos 

os Estados-Membros.1 

A ameaça em mutação foi analisada, experimentada e observada por entidades internacionais 

como a ONU, as agências europeias e as instituições nacionais de aplicação da legislação. A 

parte operativa da RCSNU (2014)2178 foi adotada ao abrigo do capítulo VII da Carta da 

ONU e, nomeadamente, dos pontos 4 a 6, que têm caráter vinculativo. Assim, solicita-se aos 

Estados-Membros que assegurem que as suas legislações nacionais estabelecem infrações 

penais graves suficientes para processar e penalizar as deslocações, o treino, o financiamento 

e outros atos preparatórios associados ao terrorismo. O Conselho da Europa adotou a 

Resolução da ONU num Protocolo Adicional. Em vez de deixar que cada Estado-Membro 

aplique individualmente a Resolução da ONU na sua legislação nacional, a Relatora vê um 

valor acrescentado da UE na diretiva, porquanto a mesma cria um fundamento harmonizado 

de direito penal no qual se baseará a legislação nacional, de modo a que as ações judiciais dos 

Estados-Membros contra o terrorismo sejam coerentes, consistentes e eficazes e se evitem as 

lacunas em matéria de procedimento penal. Além disso, através da adaptação ao Tratado de 

Lisboa da Decisão-Quadro do Conselho existente relativa ao terrorismo, a mesma está sujeita 

à Carta dos Direitos Fundamentais, aos poderes dos processos de infração da Comissão 

Europeia e ao controlo judicial do Tribunal de Justiça. Um princípio importante da legalidade 

é o de que a legislação em matéria penal deve ser precisa e previsível. Por conseguinte, é 

muito importante que na execução e na aplicação concreta a necessidade e a 

proporcionalidade sejam princípios orientadores e que a gravidade e intenção da infração 

sejam claramente demonstradas e provadas com o maior número de factos e circunstâncias 

concretos possível em cada caso. 

Afigura-se imperioso atualizar o quadro jurídico da UE relativo à luta contra o terrorismo e as 

redes terroristas relativamente aos pontos que se seguem: 

                                                 
1  Ver igualmente o relatório da Comissão, de 5 de setembro de 2014, sobre a aplicação da Decisão-Quadro 

2008/919/JAI do Conselho (COM(2014)554).  
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1) O recebimento de treino para fins de terrorismo por parte de agentes do crime dentro e fora 

da Europa, em campos de treino ou através da Internet; 

2) As deslocações dos denominados «combatentes estrangeiros» para zonas de conflito para 

fins de terrorismo e a organização ou facilitação de tais deslocações;  

3) A inclusão da Recomendação n.º 5 do GAFI relativa ao financiamento do terrorismo e ao 

financiamento de ações preparatórias que conduzam a uma atividade para fins de 

terrorismo; 

4) A inclusão de novos tipos de infrações no e através do ciberespaço, nomeadamente da rede 

obscura (darknet); 

5) A adaptação do artigo sobre auxílio, cumplicidade, instigação e tentativa aos novos 

desafios; 

6) A definição de jurisdição para a infração de dar treino para fins de terrorismo; 

7) O reforço dos direitos das vítimas e o aumento da proteção, assistência e apoio a vítimas do 

terrorismo em toda a União. 


