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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Numa economia globalizada, a propriedade intelectual tornou-se um fator muito importante 
da competitividade europeia. Proteger o conhecimento é proteger o investimento da Europa 
em investigação, inovação e emprego. Ao mesmo tempo, as infrações aos direitos de 
propriedade intelectual (DPI) e o consequente comércio global de mercadorias de contrafação 
é uma preocupação sempre crescente, quer em termos das consequências económicas para a 
indústria da Europa, quer em termos dos riscos para a saúde e segurança dos seus 
consumidores.

As estatísticas 1 das retenções aduaneiras registadas nas fronteiras externas da UE mostram 
um aumento evidente no número de remessas sob suspeita de violarem os DPI. Embora a falta 
de dados fiáveis dificulte a avaliação da total dimensão do problema, as estatísticas de 
atividade das autoridades aduaneiras da UE assinalam uma surpreendente tendência de 
crescimento, nomeadamente nas apreensões de pequenas remessas postais ou de correio 
expresso resultantes de compras online. Em 2010, quase 69% dos artigos confiscados no 
tráfico postal eram constituídos por medicamentos.

Nas fronteiras da UE, as autoridades aduaneiras estão, em simultâneo, na linha da frente e 
numa posição privilegiada para atuarem contra a contrafação e a entrada ilegal de mercadorias 
na UE e, por conseguinte, para assegurarem a competitividade do ambiente comercial 
europeu. Considerando que as regras e as práticas aduaneiras desempenham um papel crucial 
numa ação eficiente, a proposta da Comissão de rever o atual Regulamento (CE) n.° 
1383/2003 sobre o controlo nas fronteiras, com o objetivo de aumentar o controlo dos DPI e 
de racionalizar os procedimentos aduaneiros, é oportuna.

Esta proposta é parte integrante de uma estratégia mais ampla baseada no conhecimento, 
definida na Comunicação Europa 2020 e no Plano de Ação Aduaneira de Luta contra as 
Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual de 2009 a 2012.

Propostas da relatora

Uma vez que as formalidades aduaneiras têm implicações diretas no comércio internacional, é 
da maior importância que as medidas de controlo não se tornem, em si mesmas, um obstáculo 
ao comércio legítimo. Independentemente dos objetivos gerais da facilitação do comércio, a 
disposição de salvaguarda contra os abusos, bem como uma crescente segurança jurídica, 
devem estar de acordo com os compromissos internacionais da UE.

Estas são algumas das preocupações que estão na base das propostas formuladas pela relatora 
da Comissão do Comércio Internacional. Este parecer destaca três aspetos de especial 
interesse na perspetiva do comércio externo: mercadorias em trânsito, comércio paralelo e 
cooperação internacional.

Mercadorias em trânsito

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.
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As questões relacionadas com o trânsito merecem uma atenção específica. O considerando 17 
do novo projeto de Regulamento 1383/2003 diz respeito a um caso bastante particular: a 
importação de medicamentos genéricos. Esta menção resulta de preocupações bem 
conhecidas relacionadas com casos de retenções de medicamentos em trânsito, com base em 
alegadas violações de patentes, e com os consequentes queixas da Índia e do Brasil contra a 
UE, no quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC).  

O considerando 17 constitui uma bem-vinda reafirmação do compromisso da UE no sentido 
de facilitar o acesso aos medicamentos no mundo em desenvolvimento, bem como da sua 
obrigação, em conformidade com as regras da OMC, de assegurar a liberdade de trânsito.
Além disso, introduz mais clareza e segurança jurídica para os legítimos interessados no 
tratamento aduaneiro conferido "nomeadamente" aos medicamentos que se encontram apenas 
em trânsito na UE, não sendo este o seu destino final, nem existindo o risco de serem 
desviados para o mercado interno da UE.

Ao abrigo da atual proposta, os funcionários aduaneiros devem, quando considerarem existir 
um risco de violação dos DPI, ter em conta "qualquer probabilidade de desvio" dessas 
mercadorias com vista à sua comercialização na União. As autoridades aduaneiras poderiam, 
por conseguinte, apreender mercadorias provenientes de países terceiros apenas no caso de 
existirem provas suficientes de que serão desviadas para o mercado interno de forma ilícita.
No entanto, a proposta não fornece quaisquer orientações ou critérios para a interpretação da 
intenção de colocar mercadorias à venda na UE. O novo Regulamento, por conseguinte, 
beneficiaria de uma maior clarificação a este respeito.

Além disso, o novo Regulamento deve atribuir competência às autoridades aduaneiras para 
apreenderem quaisquer mercadorias sob suspeita de contrafação, mesmo que estejam em 
trânsito. De outra forma, as mercadorias ilícitas poderiam continuar a aceder ao mercado da 
UE como "mercadorias em trânsito", ao abrigo de declarações falsas sobre a origem e o 
destino, como tem sido referido pelas empresas afetadas.  

Nunca se pretendeu que a garantia da liberdade de trânsito se aplicasse ao comércio ilícito.
Aliás, não devem ser colocados limites aos controlos quando existir a suspeita de que a saúde 
pública pode estar em risco, independentemente do destino final dos envios de mercadorias. A 
prevenção e a precaução devem orientar a ação das autoridades aduaneiras. Embora o 
considerando 2 reconheça os riscos de saúde e segurança das mercadorias que violam os DPI, 
o Regulamento deve especificar que as autoridades aduaneiras da UE podem apreender 
qualquer mercadoria suspeita, mesmo que em trânsito, quando existir um risco concreto de 
desvio para o mercado da UE.

Pequenas remessas

Na medida em que o combate às violações de DPI em trânsito permanece um desafio para as 
autoridades aduaneiras dos Estados-Membros, é bem-vinda a novidade de introduzir um 
procedimento simplificado, de aplicação obrigatória para toda a UE, para destruir as 
mercadorias de contrafação, sem a necessidade de provar formalmente a violação em tribunal.
Pode considerar-se que se trata de uma melhoria significativa em termos da redução dos 
encargos quer dos titulares de direitos, quer das administrações aduaneiras, com possíveis 
resultados na facilitação do comércio.
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Esta consideração aplica-se, nomeadamente, às pequenas remessas de mercadorias suspeitas -
resultantes de vendas pela Internet e que entram na UE através dos serviços postais ou de 
empresas comerciais de correio expresso - tendo em conta o valor das mercadorias em
questão e relativamente aos encargos com os procedimentos judiciais e de armazenagem.

No entanto, a definição de "pequenas remessas" e os prazos processuais relacionados devem 
ser analisados de forma mais aprofundada. É também igualmente importante que as 
autoridades aduaneiras informem os titulares de direitos sobre quaisquer movimentos 
significativos de pequenas remessas de mercadorias de contrafação, a fim de os auxiliar na 
identificação de rotas e tendências da contrafação.

Comércio paralelo

É bem-vinda a extensão do âmbito das violações cobertas pelo projeto de Regulamento. A 
atribuição de competências às autoridades aduaneiras da UE para apreender importações 
paralelas, colocadas no mercado da UE sem autorização dos titulares de direitos, deve 
melhorar o nível de controlo dos DPI. Embora as autoridades aduaneiras estejam numa 
posição privilegiada para controlar o comércio paralelo ilícito, é provável que a interceção de 
"mercadorias de mercado cinzento" e o estabelecimento de violações efetivas continuem a ser 
problemáticos.

Na verdade, o risco de prejudicar o comércio legítimo pode aumentar. Para evitar 
confiscações não fundamentadas, os titulares de direitos devem fornecer as informações 
necessárias às autoridades aduaneiras que lhes permitam apreender as importações paralelas 
na fronteira. O âmbito alargado do Regulamento deverá ser acompanhado de recursos e 
formação adequados para as autoridades aduaneiras.

Cooperação internacional

O combate às violações de DPI na fronteira da UE tem que ser combinado com ações 
específicas na origem para impedir a exportação de mercadorias ilícitas para a UE. Para isso, 
exige-se a cooperação com países terceiros e a nível internacional, incluindo no quadro da 
OMC, da Organização Mundial das Alfândegas e da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual.

A cooperação aduaneira quer com países de origem quer com outros países consumidores é já 
uma realidade da UE através de iniciativas específicas como o Plano de Ação UE-China 
relativo à cooperação aduaneira no domínio da aplicação dos DPI. Apesar do diálogo e dos 
esforços relativos à cooperação técnica, à troca de dados, à cooperação com a indústria, bem 
como de algum progresso na legislação, não se observa um impacto efetivo. De facto, a 
China1 continua a ser a principal origem das mercadorias que violam os DPI na UE. Em 2010, 
85% de todos os artigos que violaram os DPI, detidos pelas autoridades aduaneiras da UE, 
eram provenientes da China (um aumento de 64% quando comparado com 2009)

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s2007.pdf
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Enquanto a "Estratégia de aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual em países 
terceiros", de 2004, estiver a ser reexaminada e se aguarda o novo programa FISCUS, a 
relatora identifica uma necessidade clara de reforçar, sobretudo, a cooperação técnica 
orientada e adaptada sobre a propriedade intelectual com os parceiros da UE, nomeadamente 
com países prioritários como a China, a fim de assegurar um nível máximo de proteção dos 
DPI quer para as empresas legítimas, quer para os consumidores.  

Deve promover-se ainda a cooperação operacional, incluindo a troca de informações, entre as 
autoridades aduaneiras na UE e com países terceiros, bem como a cooperação com a 
indústria. Além disso, ao negociar as disposições em matéria de DPI nos acordos comerciais, 
a UE deve empenhar-se em obter níveis idênticos de proteção em toda a União.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 
legítimo.

(2) A comercialização de mercadorias que 
violem direitos de propriedade intelectual 
prejudica consideravelmente os fabricantes 
e comerciantes que respeitam a lei, bem 
como os titulares de direitos e engana os 
consumidores fazendo-os por vezes correr 
riscos relativos à sua saúde e segurança. 
Convém, por conseguinte e na medida do 
possível, impedir a colocação dessas 
mercadorias no mercado e adotar medidas 
que permitam combater esta atividade 
ilegal sem, no entanto, impedir comércio 
legítimo. Por isso, os consumidores devem 
estar bem informados sobre os riscos 
inerentes à compra dessas mercadorias.

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Quando haja suspeita de violação dos 
direitos de propriedade intelectual por 
mercadorias que não sejam mercadorias 
de contrafação nem mercadorias-pirata,
poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos, salvo se as 
partes em causa, ou seja, o detentor das 
mercadorias e o titular do direito, aceitarem 
abandoná-las para serem destruídas. Cabe 
às autoridades competentes que tratam de 
processos deste tipo determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual e adotar as decisões adequadas 
relativamente à violação dos direitos de 
propriedade intelectual em causa.

(11) Poderá ser difícil determinar mediante 
simples exame visual das autoridades 
aduaneiras se houve violação de um direito 
de propriedade intelectual. Por 
conseguinte, importa prever a possibilidade 
de serem instaurados processos, salvo se as 
partes em causa, ou seja, o detentor das 
mercadorias e o titular do direito, aceitarem 
abandoná-las para serem destruídas. Cabe 
às autoridades competentes que tratam de 
processos deste tipo determinar se houve 
violação de um direito de propriedade 
intelectual e adotar as decisões adequadas 
relativamente à violação dos direitos de 
propriedade intelectual em causa.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O trânsito pelo território aduaneiro 
da União e a possível distribuição no 
mercado interno de mercadorias suspeitas 
de constituírem imitações de produtos 
protegidos na União por um direito de 
marca ou de cópias de produtos 
protegidos na União por direitos de autor, 
direitos conexos ou de desenho implicam 
tanto consideráveis perdas para atividades 
comerciais legítimas da União, como 
riscos para a saúde e a segurança dos 
cidadãos. As autoridades aduaneiras 
devem, por conseguinte, ter a competência 
para inspecionar e apreender quaisquer 
mercadorias suspeitas de violações de 



PE476.120v02-00 8/15 AD\889522PT.doc

PT

direitos de propriedade intelectual, como 
medida de precaução, quando se presumir 
que as mercadorias referidas serão 
distribuídas no mercado interno.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Deve considerar-se como prova de 
que o objetivo dessas mercadorias é serem 
colocadas à venda na União quando 
tiverem sido vendidas a um cliente da 
União, oferecidas para venda ou 
publicitadas para venda a consumidores 
da União, ou quando, da respetiva 
documentação ou correspondência se 
depreenda que se destinam à distribuição 
no mercado interno da União. Se o 
destino das mercadorias não for 
declarado, embora tal declaração seja 
obrigatória, ou nos casos de falta de 
precisão ou de informação relevante para 
identificar o produtor ou distribuidor dos 
produtos, de falta de cooperação com as 
autoridades aduaneiras ou de descoberta 
de documentação que demonstre a 
intenção de os distribuir no mercado 
interno, cabe ao declarante ou detentor 
das referidas mercadorias provar que a 
sua intenção não é vendê-las na União.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) O combate às violações dos direitos 
de propriedade intelectual nas fronteiras 
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externas da União deve ser combinado 
com diligências direcionadas para a 
origem. Para isso, é necessária a 
cooperação com países terceiros e a nível 
internacional, sendo que a Comissão e os 
Estados-Membros devem desenvolver o 
respeito e promover elevados padrões de 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual. Tal deve consistir no apoio à 
inclusão e aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual nos acordos 
comerciais, na cooperação técnica, no 
encorajamento do debate em vários fora 
internacionais, na comunicação e na 
troca de informações, bem como noutras 
medidas em matéria de cooperação 
operacional com países terceiros e com as 
indústrias em questão.

Justificação

O combate às violações dos direitos de propriedade intelectual deve beneficiar de uma 
cooperação bilateral reforçada, bem como de uma ação internacional coordenada. 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A fim de eliminar o comércio 
internacional de mercadorias que violem 
os direitos de propriedade intelectual, o 
artigo 69.º do Acordo TRIPS dispõe que 
os membros da OMC devem promover a 
troca de informações entre as autoridades 
aduaneiras, sobre o comércio de 
mercadorias que violem os direitos de 
propriedade intelectual. Esta troca de 
informações deve permitir a identificação 
das redes de tráfico, a fim de eliminar a 
produção e a distribuição de mercadorias 
que violem os direitos de propriedade 
intelectual numa fase inicial da cadeia de 
abastecimento. É, por conseguinte, 
necessário estabelecer as condições para a 
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troca de informações entre as autoridades 
aduaneiras da União e as autoridades 
relevantes nos países terceiros, incluindo 
relativamente à proteção de dados.

Justificação

Devido à natureza internacional da contrafação e das redes expansivas de contrafatores, a 
nível transfronteiriço, é fundamental que as autoridades aduaneiras possam partilhar e 
utilizar informações, incluindo com países terceiros, a fim de identificar as redes e as rotas 
utilizadas pelos contrafatores. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-E) Em conformidade com o objetivo 
da União de reforçar a cooperação 
internacional no combate à contrafação, 
à pirataria e ao comércio paralelo ilícito 
de mercadorias que violem os direitos de 
propriedade intelectual de titulares 
registados, o novo Observatório Europeu 
da Contrafação e da Pirataria tem um 
papel fundamental a desempenhar, 
fornecendo a todas as autoridades 
aduaneiras dos Estados-Membros 
informações relevantes e atempadas para 
a realização de controlos apropriados a 
importadores e distribuidores autorizados 
relativamente a mercadorias suspeitas de 
violarem os direitos de propriedade 
intelectual no mercado interno, bem como 
a exportadores para mercados externos. 
Esta função pode ainda ser melhorada 
pela criação de uma base de dados de 
produtos e serviços autênticos da União, 
protegidos por marcas, desenhos e 
patentes registados, que poderia também 
ser disponibilizada a autoridades 
aduaneiras estrangeiras que cooperam 
com a União em favor de uma melhor 
proteção e aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual;
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente Regulamento aplica-se às 
mercadorias em trânsito através do 
território aduaneiro da União que sejam 
suspeitas de violar um direito de 
propriedade intelectual.

Justificação
Por razões de clareza, o tratamento das mercadorias em trânsito deve ser abordado de forma 
explícita no novo Regulamento. Quando existir uma suspeita de violação dos direitos 
conferidos pela legislação substantiva em matéria de propriedade intelectual da UE e dos 
Estados-Membros e um risco concreto de desvio das mercadorias para o mercado interno 
quando em trânsito, as autoridades aduaneiras podem legitimamente apreender as 
mercadorias.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro;

(a) Mercadorias objeto de uma ação que 
viola um direito de propriedade intelectual 
em conformidade com a legislação da 
União ou desse Estado-Membro ou 
mercadorias em relação às quais não se 
possa excluir constituírem objeto de tal 
ação ilícita e das quais resulte 
simultaneamente um risco manifesto para 
a saúde ou a segurança dos 
consumidores; 
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Dados técnicos e específicos sobre as 
mercadorias autênticas, incluindo imagens 
se necessário;

g) Dados técnicos e específicos sobre as 
mercadorias autênticas, incluindo 
marcações, como sejam os códigos de 
barras, e imagens se necessário;

Justificação
A fim de facilitar a rastreabilidade das importações paralelas, os titulares de direitos e os 
seus representantes devem fornecer às autoridades aduaneiras todas as informações 
relevantes para a identificação dos produtos genuínos, como sejam as marcações e os 
distribuidores autorizados.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer informações pertinentes que 
permitam às autoridades aduaneiras 
analisar e avaliar o risco de violação do 
direito ou dos direitos de propriedade 
intelectual em questão;

i) Quaisquer informações pertinentes que 
permitam às autoridades aduaneiras 
analisar e avaliar o risco de violação do 
direito ou dos direitos de propriedade 
intelectual em questão, como sejam os 
distribuidores autorizados;

Justificação
A fim de facilitar a rastreabilidade das importações paralelas, os titulares de direitos e os 
seus representantes devem fornecer às autoridades aduaneiras todas as informações 
relevantes para a identificação dos produtos genuínos, como sejam as marcações e os 
distribuidores autorizados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, as autoridades aduaneiras não 
devem proceder a nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do pedido deve ser 
revogada ou alterada em conformidade 
pelas autoridades que emitiram a decisão.

3. Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, o requerente notifica as 
autoridades aduaneiras, não devendo estas
proceder a mais nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do pedido deve ser 
revogada ou alterada em conformidade 
pelas autoridades que emitiram a decisão.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, as autoridades aduaneiras não 
devem proceder a nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do alargamento 
deve ser revogada ou alterada em 
conformidade pelas autoridades que 
adotaram a decisão.

Se um direito de propriedade intelectual 
deixar de produzir efeitos ou se o 
requerente, por outras razões, deixar de ser 
a pessoa com legitimidade para apresentar 
o pedido, o requerente notifica as 
autoridades aduaneiras, não devendo estas
proceder a mais nenhuma intervenção. A 
decisão de deferimento do alargamento 
deve ser revogada ou alterada em 
conformidade pelas autoridades que 
adotaram a decisão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Partilha de informações e de dados entre 

as autoridades aduaneiras
Sob reserva das salvaguardas adequadas 
em matéria de proteção de dados, a 
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Comissão pode decidir que as 
informações e os dados reunidos ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º sejam 
partilhados entre as autoridades 
aduaneiras na União e as autoridades 
relevantes nos países terceiros, e 
estabelecer as condições da referida 
partilha.

Justificação

A cooperação com países terceiros é essencial para combater a proliferação do comércio de 
mercadorias que violem os DPI. Para que esta cooperação seja eficaz, as autoridades 
aduaneiras da UE devem poder partilhar informações e dados sobre violações dos DPI com 
os seus homólogos nos países terceiros, sob confidencialidade e desde que existam 
salvaguardas rigorosas em matéria de proteção de dados. 



AD\889522PT.doc 15/15 PE476.120v02-00

PT

PROCESSO

Título Controlo, pelas autoridades aduaneiras, do respeito dos direitos de 
propriedade intelectual

Referências COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

IMCO
7.6.2011

Comissões encarregadas de emitir 
parecer
       Data de comunicação em sessão

INTA
7.6.2011

Comissões associadas - data de 
comunicação em sessão

17.11.2011

Exame em comissão 11.10.2011 20.12.2011

Data de aprovação 26.1.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

23
4
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen 
Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio 
Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut 
Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, 
Paweł Zalewski

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, 
Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese 
Vaidere


