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Alteração  1 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Medidas de combate ao terrorismo 

Proposta de resolução comum 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 D-A. Considerando que uma estratégia 

global de luta contra o terrorismo a longo 

prazo deve incluir medidas destinadas a 

aumentar a inclusão social, condenar e 

punir todas as condutas que incitem à 

violência ou ao ódio, desenvolver e aplicar 

medidas de prevenção e de luta contra a 

radicalização, reforçar a cooperação 

judiciária e policial transfronteiras, 

estabelecer uma definição jurídica 

uniforme do conceito de «obtenção de 

perfis» com base nos direitos 

fundamentais pertinentes e nas normas de 

proteção de dados; 

Or. en 
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Alteração  2 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Medidas de combate ao terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 19 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

19. Verifica com apreensão o crescente 

recurso à Internet e às tecnologias da 

comunicação por organizações terroristas 

para comunicar, planear ataques e difundir 

propaganda; solicita que as empresas que 

operam no domínio da Internet e dos meios 

de comunicação digitais e sociais 

cooperem com os governos e as 

autoridades policiais com vista a combater 

este problema, garantindo, ao mesmo 

tempo, o respeito permanente pelos 

princípios gerais da liberdade de expressão 

e da privacidade; acentua que as medidas 

que restringem a utilização e a divulgação 

de dados na Internet para efeitos de luta 

contra o terrorismo devem ser necessárias e 

proporcionadas; 

19. Verifica com apreensão a crescente 

utilização da Internet e das tecnologias da 

comunicação por organizações terroristas 

para efeitos de comunicação, planeamento 

de ataques e difusão de propaganda; 

solicita que as empresas que operam no 

domínio da Internet e dos meios de 

comunicação digitais e sociais cooperem 

com os Governos e as autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei com 

vista a combater este problema, garantindo, 

ao mesmo tempo, que os princípios gerais 

da liberdade de expressão e da privacidade 

sejam sempre respeitados; acentua que as 

medidas que restringem a utilização e a 

divulgação de dados na Internet para 

efeitos de luta contra o terrorismo devem 

ser necessárias e proporcionadas; insiste, 

ainda, em que a remoção de conteúdo 

criminoso deve ser efetuada com base 

numa autorização judicial e não por meio 

de ações de fiscalização privadas levadas 

a cabo por fornecedores de serviços de 

Internet; 

Or. en 
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Alteração  3 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Medidas de combate ao terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 28 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

28. Realça, em particular, a necessidade de 

a União Europeia, os seus Estados-

Membros e os países parceiros basearem a 

sua estratégia de luta contra o terrorismo 

internacional no Estado de direito e no 

respeito dos direitos fundamentais; destaca, 

além disso, que as ações externas da UE de 

luta contra o terrorismo internacional 

devem ter como objetivo primeiro 

prevenir, combater e processar 

judicialmente o terrorismo; 

28. Realça, em particular, a necessidade de 

a União Europeia, os seus Estados-

Membros e os países parceiros basearem a 

sua estratégia de luta contra o terrorismo 

internacional no Estado de direito e no 

respeito dos direitos fundamentais; apela 

aos Estados-Membros para que deixem de 

alimentar conflitos ao venderem armas a 

todas as partes envolvidas; destaca, além 

disso, que as ações externas da UE de luta 

contra o terrorismo internacional devem ter 

como objetivo primeiro prevenir, combater 

e processar judicialmente o terrorismo; 

Or. en 

 

 


