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BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e 
direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos 
organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de rádio e televisão 
(COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Senhor Presidente,

Na sequência de um acordo no Coreper, em 18 de janeiro de 2019, sobre um projeto de pacote 
de compromisso global relativo ao processo acima referido, foi enviada uma carta do seu 
presidente à Comissão dos Assuntos Jurídicos, juntamente com o texto do referido pacote. 
Com exceção da base jurídica, o texto era idêntico ao do acordo provisório após as 
negociações tripartidas. A nova base jurídica proposta pelo Coreper é o artigo 53.º, n.º 1, e o 
artigo 62.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

Antes da votação de confirmação do acordo provisório, na sua reunião de 23 de janeiro de 
2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos emitiu, pois, um parecer nos termos do artigo 39.º, 
n.º 3, do Regimento sobre a pertinência da base jurídica.

I – Contexto

A proposta, que integra o pacote «Direitos de autor», apresentada pela Comissão em 2016 no 
âmbito da sua reforma dos direitos de autor no contexto da criação do Mercado Único Digital, 
visa principalmente facilitar a transmissão transfronteiras em linha de programas de rádio e 
televisão através do alargamento do princípio do país de origem a tais transmissões. Este 
princípio, consagrado na Diretiva «Satélite e Cabo»1, permite que as organizações de 
radiodifusão que disponibilizam os seus serviços além-fronteiras apurem os direitos 
necessários para os territórios envolvidos num único Estado-Membro.

Durante as negociações sobre este dossiê, inicialmente em resultado de um acordo provisório 
sobre a alteração da forma do instrumento, de regulamento para diretiva, o Conselho propôs o 
aditamento do artigo 53.º, n.º 1, do TFUE, relativo ao direito de estabelecimento, e do 
artigo 62.º do TFUE, relativo à liberdade de prestação de serviços, ao artigo 114.º do TFUE, 
relativo à harmonização no mercado interno, que era a única base jurídica constante da 
proposta inicial da Comissão.

No decurso da apreciação do texto fruto das negociações tripartidas tendo em vista a reunião 
do Coreper, de 18 de janeiro de 2019, foi suprimida a referência ao artigo 114.º do TFUE. Por 
conseguinte, o texto apresentado pelo Coreper à Comissão dos Assuntos Jurídicos tendo em 
vista a votação de confirmação nesta comissão só inclui os artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE 

1 Diretiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de setembro de 1993, relativa à coordenação de 
determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão 
por satélite e à retransmissão por cabo (JO L 248 de 6.10.1993, p. 15).
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como base jurídica da diretiva.

II – Artigos pertinentes do Tratado

A base jurídica da proposta da Comissão era o artigo 114.º do TFUE, relativo à harmonização 
no mercado interno. Tem a seguinte redação (sublinhado nosso):

Artigo 114.°
(antigo artigo 95.º do TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições 
seguintes à realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta do Comité Económico e Social, adotam as medidas 
relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação 
das pessoas e às relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores 
assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de 
segurança, de proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-
se-á num nível de proteção elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer 
nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das respetivas 
competências, o Parlamento Europeu e o Conselho procurarão igualmente 
alcançar esse objetivo.

4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro 
considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por 
exigências importantes a que se refere o artigo 36.º ou relativas à proteção 
do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas medidas, 
bem como das razões que motivam a sua manutenção.

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma 
medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo 
Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
adotar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas 
relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, motivadas 
por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido 
após a adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão 
das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adoção.

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem 
os n.ºs 4 e 5, a Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em 
causa, depois de ter verificado que não constituem um meio de discriminação 
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arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os 
Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado interno.

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se 
que as disposições nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a 
saúde humana, a Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que 
o prazo previsto no presente número pode ser prorrogado por um novo 
período de seis meses, no máximo.

7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou 
adotar disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, 
a Comissão ponderará imediatamente se deve propor uma adaptação dessa 
medida.

O artigo 53.º do TFUE, incluído no capítulo sobre o direito de estabelecimento, que figura sob 
o título relativo à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais, e cujo primeiro 
parágrafo o Coreper propõe seja incluído na base jurídica, tem a seguinte redação (sublinhado 
nosso):

Artigo 53.°
(antigo artigo 47.º do TCE)

1. A fim de facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao seu 
exercício, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário, adotarão diretivas que visem o 
reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos, bem como a 
coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
dos Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades não assalariadas 
e ao seu exercício.

2. No que diz respeito às profissões médicas, paramédicas e farmacêuticas, a 
eliminação progressiva das restrições dependerá da coordenação das 
respetivas condições de exercício nos diversos Estados-Membros.

O artigo 53.º do TFUE, incluído no capítulo sobre o direito de estabelecimento, que figura sob 
o título relativo à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais e que o Coreper propõe 
seja incluído na base jurídica, tem a seguinte redação (sublinhado nosso):

Artigo 62.°
(antigo artigo 55.º do TCE)

As disposições dos artigos 51.º a 54.º, inclusive, são aplicáveis à matéria 
regulada no presente capítulo.
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III – Jurisprudência sobre a base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»2. A escolha de uma 
base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa.

Embora a escolha da base jurídica não deva, em princípio, depender da escolha feita em atos 
legislativos anteriores, segundo a jurisprudência constante, a base jurídica de uma medida 
deve ser determinada tendo em conta a sua própria finalidade e conteúdo e não a base jurídica 
utilizada para a adoção de outras medidas da UE que possam, em certos casos, apresentar 
características semelhantes. No entanto, se um ato legislativo se destina apenas a 
complementar ou corrigir outro ato legislativo sem alterar o seu objetivo inicial, o legislador 
da UE tem todo o direito de basear este último na base jurídica do primeiro ato.3

No que diz respeito às bases múltiplas, é necessário determinar se a proposta:
1. Tem finalidades ou componentes múltiplas, sendo uma delas identificável como principal 

ou predominante e as restantes como meramente acessórias; ou 
2. Prossegue simultaneamente diversos objetivos ou apresenta várias componentes 

indissociavelmente ligadas, não sendo nenhuma delas secundária e indireta da outra.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso, o ato deverá 
assentar numa base jurídica única, a saber, a exigida pela finalidade ou pela componente 
principal ou preponderante, devendo, no segundo caso, ser baseado nas diferentes bases 
jurídicas correspondentes.4

IV – Finalidade e conteúdo da proposta de diretiva

O principal objetivo da proposta é facilitar as transmissões transfronteiras em linha de 
programas de rádio e televisão alargando o princípio do país de origem a essas transmissões. 
Este princípio, consagrado na Diretiva «Satélite e Cabo», permite que as organizações de 
radiodifusão que disponibilizam os seus serviços além-fronteiras estabeleçam num único 
Estado-Membro os direitos necessários para os territórios em causa.

As principais alterações à proposta da Comissão acordadas no decurso das negociações 
tripartidas e refletidas no acordo provisório dizem respeito à finalidade e ao conteúdo da 
proposta. As referidas alterações reduzem o âmbito dos tipos de programas televisivos a que 
se aplicaria a extensão do país de origem, fornecendo igualmente as condições mais 
específicas em que as retransmissões podem ter lugar e acrescentando disposições relativas à 
chamada «injeção direta». Esta consiste num processo técnico pelo qual um organismo de 
radiodifusão transmite os seus sinais portadores de programas a organismos que não 

2 Processo C-45/86, Comissão/ Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet.1439, 
ponto 5; Processo C-440/05, Comissão/ Conselho [2007] Colet. I-09097; Processo C-411/06, 
Comissão/ Parlamento e Conselho [2009], Colet. I-7585.
3 Ver acórdão de 21 de junho de 2018, Polónia/Parlamento e Conselho, C-5/16, UE:C:2018:483, 
p. 49, e jurisprudência citada.
4 Ver processo C-411/06 supracitado, pontos 46-47.
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organismos de radiodifusão, de modo que os sinais portadores de programas não sejam 
acessíveis ao público durante essa transmissão.

Enquanto a proposta da Comissão continha 7 artigos e 19 considerandos, o texto 
provisoriamente aprovado contém 14 artigos e 27 considerandos.

O novo artigo -1.º relativo ao «Objeto» tem a seguinte redação:

«A presente diretiva estabelece regras destinadas a melhorar o acesso 
transfronteiriço a um maior número de programas radiofónicos e televisivos, 
facilitando o apuramento dos direitos para a prestação de serviços em linha 
acessórios às transmissões de determinados tipos de programas de rádio e 
televisão e a retransmissão de tais programas. Igualmente, estabelece regras 
para a transmissão de programas de rádio e televisão pelo processo de 
injeção direta.»

No artigo 1.º, a definição de «retransmissão» foi amplamente alterada para ter em conta as 
limitações específicas acordadas, tendo também sido incluídas as definições de «ambiente 
gerido» e «injeção direta».

O artigo 2.º fixa as limitações ao âmbito de aplicação da extensão do país de origem, refere 
aspetos relevantes para a fixação do montante da remuneração devida pelos direitos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação e faz referência à liberdade contratual de introduzir 
limitações à exploração desses direitos, incluindo os abrangidos pela Diretiva Infosoc5.

O artigo 3.º, relativo à retransmissão, estabelece que o titular (que não seja um organismo de 
radiodifusão) do direito exclusivo de comunicação ao público deve autorizar os atos de 
retransmissão e que os titulares de direitos só podem conceder ou recusar a retransmissão 
através de uma entidade de gestão coletiva. Igualmente, define o modo como determinar qual 
a entidade de gestão coletiva competente em condições e cenários diferentes. Tal é 
especificado no considerando 13, sem prejuízo da Diretiva relativa à gestão coletiva dos 
direitos de autor6.

O artigo 4.º determina que o artigo 3.º não se aplica às transmissões próprias dos organismos 
de radiodifusão e que as negociações com os operadores de retransmissão devem ser 
realizadas de boa-fé.

O artigo 4.º-A permite o recurso à mediação, tal como previsto na Diretiva «Satélite e Cabo», 
em caso de ausência de acordo entre uma entidade de gestão coletiva e um operador de 
retransmissão ou um operador de radiodifusão e um operador de retransmissão.

O artigo 4.º-B determina que os Estados-Membros podem aplicar as regras de retransmissão 
previstas na diretiva proposta e na Diretiva «Satélite e Cabo», se todas as transmissões 

5 Diretiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação (JO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
6 Diretiva relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças 
multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno (JO L 84, 
20.3.2014, p. 72).
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ocorrerem no seu território.

O artigo 4.º-C estabelece as regras em matéria de injeção direta através das quais o organismo 
de radiodifusão e o distribuidor de sinais são considerados como parte de um ato único de 
comunicação ao público, para o qual devem obter a autorização dos titulares de direitos, e 
determina que os Estados-Membros podem aplicar as regras de retransmissão em tais 
situações.

O artigo 4.º-D inclui uma alteração à definição de «retransmissão por cabo» na Diretiva 
«Satélite e Cabo», a fim de adaptar a referida diretiva a estas novas regras.

Os artigos 6.º a 7.º-A estabelecem disposições finais em matéria de revisão, transposição, 
disposições transitórias, entrada em vigor e destinatários.

Por conseguinte, o texto do acordo provisório é consideravelmente diferente da proposta da 
Comissão, uma vez que a forma do instrumento foi alterada de regulamento para diretiva, o 
âmbito do ato foi consideravelmente reduzido e foram incluídas disposições relativas a 
aspetos técnicos não considerados na proposta.

V – Determinação da base jurídica adequada

De notar, em primeiro lugar, que a Diretiva «Satélite e Cabo», que estabelece o princípio do 
país de origem, se baseou nas duas bases jurídicas propostas no texto do Coreper. Além disso, 
a Diretiva «Gestão Coletiva dos Direitos» e a Diretiva «Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual» (SCSA)7 basearam-se nos mesmos dois artigos8. Ambas as diretivas são muito 
importantes para a diretiva em apreço, uma vez que tratam do apuramento dos direitos 
envolvendo as entidades de gestão coletiva e dos aspetos da radiodifusão não relacionados 
com os direitos de autor.

As duas últimas diretivas da UE relativas ao direito substantivo em matéria de direitos de 
autor – a Diretiva relativa às obras órfãs9 e a proposta de diretiva relativa aos direitos de autor 
no mercado único digital10 (atualmente em fase de negociação) – também se basearam nos 
mesmos dois artigos, em articulação com o artigo 114.º do TFUE relativo à harmonização no 
mercado interno.

O Serviço Jurídico remete para as seguintes diretivas no domínio dos direitos de autor que 
foram, sem exceção, adotadas com base numa combinação semelhante de bases jurídicas11: 

7 Diretiva relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (JO L 95, 
15.4.2010, p. 1). Foi recentemente concluída uma Diretiva SCSA atualizada, com base nos mesmos 
dois artigos.
8 Apesar de a base jurídica da Diretiva «Gestão Coletiva dos Direitos» também incluir o artigo 50.º, 
n.º 1, do TFUE, que determina que o legislador da UE adote diretivas para realizar a liberdade de 
estabelecimento numa determinada atividade.
9 Diretiva relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs (JO L 299 de 27.10.2012, p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Ver Parecer do Serviço Jurídico, SJ-0011/19, ponto 15.
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Diretiva 93/83/CEE Artigos 57.º, n.º 2, e 66.º do TCEE
Diretiva 96/9/CE Artigos 57.º, n.º 2, 66.º e 100.º-A 

do TCE
Diretiva 2000/31/CE Artigos 47.º, n.º 2, 55.º e 95.º do 

TCE
Diretiva 2001/29/CE Artigos 47.º, n.º 2, 55.º e 95.º do 

TCE
Diretiva 2006/115/CE Artigos 47.º, n.º 2, 55.º e 95.º do 

TCE
Diretiva 2006/116/CE Artigos 47.º, n.º 2, 55.º e 95.º do 

TCE
Diretiva 2010/13/UE Artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE
Diretiva 2012/28/UE Artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º do 

TFUE
Diretiva 2014/26/UE Artigos 50.º, n.º1, 53.º, n.º 1, e 62.º 

do TFUE
Proposta de diretiva relativa 
aos direitos de autor

Artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º do 
TFUE

Todas estas diretivas se baseiam nos atuais artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE. Algumas 
baseiam-se também na base jurídica geral para a harmonização no mercado interno, ou seja, o 
atual artigo 114.º do TFUE12.

O Conselho justifica a supressão do artigo 114.º do TFUE da base jurídica indicando ser uma 
consequência da conversão do instrumento legislativo de regulamento em diretiva, mas 
salienta que isso de modo algum altera o conteúdo do ato ou o procedimento a seguir para a 
sua adoção. Como a diretiva em apreço diz respeito unicamente a serviços (na mesma linha 
que a Diretiva «Satélite e Cabo») e como existe uma base jurídica específica no TFUE para as 
medidas destinadas a melhorar o funcionamento do mercado interno no que respeita aos 
serviços, a parte introdutória do artigo 114.º («Salvo disposição em contrário dos Tratados») 
significa que a única base jurídica adequada para a proposta é uma conjugação dos 
artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE.

A conjugação dos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE constitui a base jurídica específica que 
habilita a União a adotar diretivas a fim de assegurar a livre prestação de serviços garantida 
pelos Tratados mediante a aproximação das legislações nacionais aplicáveis13.

O recurso ao artigo 114.º como base jurídica é possível se o objetivo é prevenir o 
aparecimento de obstáculos às trocas comerciais resultantes da evolução heterogénea das 
legislações nacionais, No entanto, o surgimento desses obstáculos deve ser provável e a 
medida em questão deve ser concebida para os impedir. Estas considerações aplicam-se 
igualmente à interpretação do artigo 53.º, n.º 1, do Tratado, conjugado com o artigo 62.º, que 

12 De assinalar que, com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, em 1 de maio de 1999, os 
artigos do Tratado CE foram renumerados. Os artigos 57.º, n.º 2, 66.º e 100.º-A passaram a ser os 
artigos 47.º, n.º 2, 55.º e 95.º do TCE, que atualmente correspondem aos artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º 
do TFUE.
13 Vide Acórdão do TJUE de 30 de maio de 1989 no processo C-242/87, Comissão/Conselho, 
EU:C:1989:217, ponto 14.
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também se destinam a conferir ao legislador da União competência específica para adotar 
medidas destinadas a melhorar o funcionamento do mercado interno14.

Tal como referimos acima, a finalidade e o conteúdo do acordo provisório sobre a diretiva em 
apreço consiste em reforçar o acesso transfronteiras em linha a programas radiofónicos e 
televisivos facilitando o apuramento dos direitos conexos dos serviços em linha acessórios a 
essas emissões e à sua retransmissão, estabelecendo, ao mesmo tempo, disposições relativas à 
injeção direta. Uma vez que tal é feito alterando e alargando a aplicação da Diretiva «Satélite 
e Cabo», que tem por base os artigos que deram origem aos artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do 
TFUE, a diretiva em apreço pode ser considerada complemento de outro ato legislativo sem 
alterar o seu objetivo inicial e o legislador da UE está, por conseguinte, em conformidade com 
a jurisprudência acima referida, inteiramente habilitado a fundamentar o último ato com a 
base jurídica do primeiro. Esta posição é corroborada quando se considera que o instrumento 
em apreço assume, além disso, a forma de diretiva e não de regulamento, como originalmente 
proposto.15 

Além disso, a jurisprudência sobre a dupla base jurídica, acima referida, determina que, se um 
ato tiver várias finalidades ou componentes e uma delas for identificável como elemento 
principal ou predominante e a outra meramente acessória, o ato deve basear-se numa base 
jurídica única, designadamente a que for exigida pela finalidade/pelo elemento principal ou 
predominante. Uma vez que a finalidade e o conteúdo do acordo provisório sobre a diretiva 
em apreço dizem respeito ao acesso transfronteiras a programas de rádio e televisão, 
afigura-se necessário aplicar os artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE, uma vez que juntos 
constituem a base jurídica para a liberdade de prestação de serviços, incluída no título relativo 
à livre circulação de pessoas, serviços e capitais no TFUE. Por conseguinte, não seria 
necessária uma referência à base jurídica geral sobre a harmonização no mercado interno no 
artigo 114.º do TFUE, uma vez que o objetivo da diretiva é meramente acessório ao objetivo 
predominante da diretiva, que é o de garantir a livre prestação de serviços.

Uma vez que existe uma base jurídica específica para as medidas destinadas a melhorar o 
funcionamento do mercado interno no que respeita aos serviços e que a proposta só diz 
respeito aos serviços, a parte introdutória do artigo 114.º («Salvo disposição em contrário dos 
Tratados») significa que a única base jurídica adequada para a proposta é uma conjugação dos 
artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE. Se é verdade que acrescentar o artigo 114.º do TFUE 
constituiria um erro de caráter puramente formal que não implicaria a anulação do ato16, nem 
por isso deixaria de ser supérfluo.

VI – Conclusão e recomendação

À luz do exposto, os artigos 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE constituem a base jurídica adequada 
para a proposta.

Na sua reunião de 23 de janeiro de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 

14 Vide acórdão no processo C-376/98, Alemanha/Comissão, EU:C:2000:544, ponto 87.
15 Vide Parecer do Serviço Jurídico, SJ-0011/19, ponto 21.
16 Vide, a título ilustrativo, acórdão no processo C-491/01, British American Tobacco, 
EU:C:2002:741, pontos 103 a -111.
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unanimidade17, com 21 votos a favor, recomendar que a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
concorde com a base jurídica supramencionada, tendo em vista a votação do texto do acordo 
provisório, tal como proposto no texto acordado pelo Coreper em 18 de janeiro de 2019.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)

1717Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (Presidente), Mady 
Delvaux (Vice-Presidente), Jean-Marie Cavada (Vice-Presidente), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (Vice-Presidente), Gilles Lebreton (relator de parecer), Max Andersson, Marie-Christine 
Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma 
Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


