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Alteração  1 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Citação 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta os artigos 9.º, 10.º, 12.º, 

14.º, 16.º e 26.º, o artigo 114.º, n.º 3.º, e o 

artigo 169.º, n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta os artigos 9.º, 10.º, 12.º, 

14.º, 16.º, 26.º e 36.º, o artigo 114.º, n.º 3.º, 

e o artigo 169.º, n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Alteração  2 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Citação 19-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua recomendação ao 

Conselho, de 26 de março de 2009, sobre 

o reforço da segurança e das liberdades 

fundamentais na Internet
1
, 

 
1 
JO C 117 E de 6.5.2010, p. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Alteração  3 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

Citação 19-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, de 12 

de março de 2014, sobre o programa de 

vigilância da Agência Nacional de 

Segurança dos EUA (NSA), os 

organismos de vigilância em diversos 

Estados-Membros e o seu impacto nos 

direitos fundamentais dos cidadãos da UE 

e na cooperação transatlântica no 

domínio da justiça e dos assuntos 

internos
1
, 

 1
 Textos aprovados, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Alteração  4 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que quaisquer propostas 

legislativas relativas ao mercado único 

digital devem respeitar a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, para que 

os direitos nela consagrados sejam 

plenamente protegidos no domínio digital; 

2. Salienta que quaisquer propostas 

legislativas relativas ao mercado único 

digital devem respeitar a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, bem 

como o princípio da não discriminação, 

para que os direitos das pessoas, 

consagrados na Carta, sejam plenamente 

protegidos no domínio digital; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Alteração  5 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta a necessidade de combater o 

fosso digital, a fim de tirar pleno partido do 

potencial do mercado único digital e 

garantir a inclusão de todos os cidadãos na 

sociedade da era digital, 

independentemente dos seus rendimentos, 

condição social, localização geográfica, 

estado de saúde ou idade; 

3. Salienta a necessidade de combater o 

fosso digital, a fim de tirar pleno partido do 

potencial do mercado único digital e 

garantir a inclusão de todos os cidadãos, 

como exigido no artigo 9.º e 19.º do 

TFUE, na sociedade da era digital, 

independentemente dos seus rendimentos, 

condição social, localização geográfica, 

estado de saúde ou idade; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Alteração  6 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Defesa dos direitos dos consumidores no mercado único digital 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao Conselho 

e à Comissão. 

19. Encarrega o seu Presidente de 

transmitir a presente resolução ao Conselho 

e à Comissão, bem como aos parlamentos 

nacionais. 

Or. en 

 

 


