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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta as diretivas do Conselho relativas à negociação sobre a Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da 

América, 

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de maio de 2013 sobre as negociações em matéria 

de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América1, em particular o 

n.º 13, 

– Tendo em conta que o Parlamento Europeu aprovou, em 12 de março de 2014, uma 

resolução do 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 internos2, 

A. Considerando que a União está vinculada pelas disposições da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (a Carta), nomeadamente pelo artigo 8.º relativo ao 

direito de proteção de dados pessoais, assim como pelo artigo 16.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) relativo a este mesmo direito, que constitui 

um dos pilares fundamentais do direito primário da UE e tem de ser plenamente respeitada 

em todos os acordos internacionais; 

B. Considerando que a União Europeia está vinculada pelo artigo 2.º do Tratado da União 

Europeia, entre outros, aos valores da democracia e do Estado de direito; 

C. Considerando que a União está vinculada pelos artigos 20.º e 21.º da Carta aos princípios 

da igualdade perante a lei e da não discriminação; 

D. Considerando que tanto o artigo 1.º como o artigo 10.º, n.º 3, do Tratado da União 

Europeia estabelecem que as decisões devem ser tomadas de forma tão aberta e tão 

próxima dos cidadãos quanto possível; que a transparência e o diálogo aberto entre os 

parceiros, incluindo os cidadãos, se revestem de uma importância crucial durante as 

negociações e a fase de execução; que o Parlamento subscreve o apelo do Provedor a uma 

abordagem transparente; 

E. Considerando que as negociações em curso com vista à conclusão de acordos em matéria 

de comércio internacional, nomeadamente a Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP) e o Acordo sobre o Comércio de Serviços (TiSA), também incidem 

sobre fluxos internacionais de dados, deixando totalmente de parte a privacidade e a 

proteção de dados, que serão debatidas em paralelo no âmbito do «porto seguro EUA-UE» 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0227. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0230. 
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e do acordo-quadro global em matéria de proteção de dados; 

F. Considerando que, na sétima ronda de negociações sobre a TTIP, a equipa de negociação 

dos EUA apresentou um projeto de capítulo relativo ao comércio eletrónico; que os 

deputados ao Parlamento Europeu não têm acesso a este projeto; que o projeto de texto 

sobre comércio eletrónico apresentado pelos EUA para o TiSA poria em causa as regras e 

garantias da UE em matéria de transferência de dados pessoais para países terceiros; que o 

Parlamento se reserva o direito de emitir parecer após consulta de quaisquer propostas e 

projetos futuros relativos ao acordo sobre a TTIP; 

G. Considerando que, no âmbito de uma zona de comércio livre, os cidadãos das partes 

contratantes devem dispor de fácil acesso a todo o território abrangido por esta zona; 

H. Considerando que a maioria dos Estados-Membros da UE e os Estados Unidos ratificaram 

a Convenção da OCDE sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros 

nas Transações Comerciais Internacionais; que vários Estados-Membros da UE e os EUA 

ratificaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; que vários Estados-

Membros da UE e os EUA são membros do Grupo de Ação Financeira sobre 

Branqueamento de Capitais; 

1. Formula as seguintes recomendações ao Conselho: 

 (a) Garantir o pleno respeito das normas da UE em matéria de direitos fundamentais 

através da inclusão sistemática de uma cláusula, juridicamente vinculativa e 

suspensiva, de direitos humanos nos acordos de comércio entre a UE e países 

terceiros; 

 (b) Ter presente que existe o risco de o Parlamento Europeu não aprovar o acordo final 

relativo à TTIP enquanto as atividades de vigilância em larga escala não cessarem por 

completo e não for encontrada uma solução adequada para a proteção do direito à 

privacidade dos cidadãos da UE, nomeadamente em matéria de recurso contra 

decisões judiciais e administrativas, tal como consta do n.º 74 da resolução do 

Parlamento de 12 de março de 2014 acima referida; 

 (c)  Tomar medidas urgentes para garantir, em especial, o seguimento da recomendação 

de desenvolvimento de uma estratégia europeia a favor da independência no setor da 

informática e de uma estratégia de segurança cibernética da UE, tal como incluída na 

resolução do Parlamento Europeu de 12 de março de 2014; 

 (d) Incorporar, como uma das principais prioridades, uma disposição horizontal, clara e 

abrangente no acordo, baseada no artigo XIV do Acordo Geral sobre Comércio de 

Serviços (GATS), que exclua por completo do seu âmbito de aplicação as regras da 

UE em matéria de proteção de dados pessoais, existentes e futuras, e não inclua 

qualquer condição de que deve ser juridicamente vinculativa e consonante com os 

demais capítulos da TTIP, e garantir que o acordo não obsta à aplicação das exceções 

sobre a prestação de serviços justificáveis no âmbito das regras da OMC pertinentes 

(artigos XIV e XIV-A do GATS); 

 (e) Garantir que a transferência de dados pessoais para fora da União está condicionada ao 
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respeito da legislação da UE sobre proteção de dados no que se refere às transferências 

para países terceiros; só negociar disposições que afetem os fluxos de dados pessoais 

se for garantido e respeitado o pleno cumprimento das normas da UE sobre proteção 

de dados; 

 (f) Zelar por que o projeto de capítulo relativo ao comércio eletrónico proposto pela 

equipa de negociação norte-americana na sétima ronda de negociações da TTIP não 

seja aceite como base para as negociações, se contiver condições semelhantes às do 

projeto de capítulo sobre comércio eletrónico apresentado pelos EUA no âmbito das 

negociações do TiSA; objetar ao projeto de capítulo do TiSA proposto pelos EUA 

para o comércio eletrónico no que se refere aos dados pessoais; garantir que as 

negociações sobre o «porto seguro» e o acordo-quadro global em matéria de proteção 

de dados sejam concluídas de forma satisfatória; 

 (g) Ter presente que as regras da UE em matéria de transferência de dados pessoais 

podem proibir o tratamento destes dados em países terceiros se estes não respeitarem o 

nível de adequação de normas exigido pela UE; reiterar que as disposições do acordo 

referentes à localização de estabelecimentos e equipamentos de tratamento de dados 

têm de ser conformes com as regras da UE em matéria de transferência de dados; 

cooperar com os EUA e outros países terceiros nos organismos pertinentes, tendo em 

vista a adoção de normas elevadas de proteção de dados em todo o globo, em especial 

no âmbito do «porto seguro EUA-UE» e do acordo-quadro global em matéria de 

proteção de dados; 

 (h) Zelar por que as decisões relativas a conflitos jurídicos sobre direitos fundamentais só 

possam ser tomadas por tribunais ordinários competentes; zelar por que as disposições 

relativas à resolução de litígios entre investidores e Estados não entravem o acesso à 

justiça ou comprometam a democracia; 

 (i)  Respeitar inteiramente a necessidade de transparência e responsabilização nas 

negociações ao longo de todo o processo e cumprir a obrigação estabelecida no 

artigo 218.º, n.º 10, do TFUE, que foi confirmada recentemente num acórdão do TJE 

como tendo caráter estatutário1, de informar imediata e plenamente o Parlamento em 

todas as etapas das negociações; garantir o acesso público aos documentos de 

negociação pertinentes de todas as partes, salvo documentos clara e justificadamente 

considerados secretos numa base casuística, com uma justificação pública da medida 

em que o acesso às partes confidenciais do documento em questão é suscetível de 

prejudicar efetiva e especificamente os interesses protegidos pelas exceções, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão2; garantir que o acordo não afete, em 

caso algum, a legislação da UE ou dos Estados-Membros relativa ao acesso do público 

aos documentos oficiais; 

 (j) Aumentar a pressão política sobre os EUA no contexto das negociações, a fim de 

garantir total reciprocidade de vistos e igualdade de tratamento para todos os cidadãos 

                                                 
1 Processo C-658/11, Parlamento/Conselho, acórdão de 24 de junho de 2014. 
2 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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dos Estados-Membros da União Europeia sem discriminação no que se refere ao seu 

acesso aos EUA; 

 (k) Incluir uma cláusula sobre corrupção, fraude fiscal, evasão fiscal e branqueamento de 

capitais a fim de estabelecer uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros da 

UE e os EUA, incluindo mecanismos a favor de uma cooperação internacional mais 

eficiente, auxílio judiciário mútuo, recuperação de bens, assistência técnica, 

intercâmbio de informações e aplicação de recomendações e de normas internacionais. 
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