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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera que a sociedade da informação representa um pilar essencial da Estratégia de 
Lisboa que se baseia no acesso ao conhecimento e na protecção do conteúdo digital 
através de um sistema eficaz e rigoroso de protecção dos direitos de propriedade 
intelectual e direitos conexos;

2. Relembra que a Directiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação constitui uma 
componente essencial da legislação comunitária em matéria de protecção da propriedade 
intelectual no ambiente digital, em conformidade com os “Tratados de Internet” da OMPI;

3. Toma nota de que o relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 2001/29/CE 
sublinha a existência de variações na implementação dos seus artigos 5.º, 6.º e 8.º nos 
Estados-Membros, as quais resultam em interpretações e decisões divergentes nas várias 
jurisdições nacionais, e recorda que estas estão já integradas nas jurisprudências 
específicas;

4. Solicita à Comissão que continue a controlar de maneira rigorosa a aplicação da Directiva 
2001/29/CE e informe regularmente o Parlamento e o Conselho sobre o assunto;

5. Congratula-se com a adopção pela Comissão do Livro Verde intitulado “O Direito de 
Autor na Economia do Conhecimento” e insta a Comissão, após consultar todas as partes 
interessadas, a rever a Directiva 2001/29/CE de forma a clarificar o texto dos artigos 5.º, 
6.º e 8.º, a fim de garantir uma harmonização a nível comunitário do quadro jurídico 
relativo à protecção dos direitos de propriedade intelectual na sociedade da informação.
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