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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo Comercial 
Anticontrafação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, a Austrália, o 
Canadá, o Japão, a República da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de 
Marrocos, a Nova Zelândia, a República de Singapura, a Confederação Suíça e os 
Estados Unidos da América
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (12195/2011),

– Tendo em conta a proposta de Acordo Comercial Anticontrafação entre a União Europeia 
e os seus Estados-Membros, a Austrália, o Canadá, o Japão, a República da Coreia, os 
Estados Unidos Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelândia, a República de 
Singapura, a Confederação Suíça e os Estados Unidos da América (12196/2011),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do n.º 4 do 
artigo 207.º e do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do artigo 218.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0027/2012),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 7 do artigo 90.° do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres 
da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2012),

1. Não aprova a conclusão do Acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de informar o Conselho de que o acordo não pode ser 
concluído; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros e da Austrália, do Canadá, 
do Japão, da República da Coreia, dos Estados Unidos Mexicanos, do Reino de Marrocos, 
da Nova Zelândia, da República de Singapura, da Confederação Suíça e dos Estados 
Unidos da América.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As negociações do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) tiveram início em junho de 
2008 e foram concluídas em novembro de 2010, após onze rondas de negociações.  Como em 
todos os acordos internacionais, a Comissão Europeia, agindo com base no mandato que lhe 
foi confiado pelo Conselho, negociou em nome da União Europeia.  Sendo o ACTA um 
“acordo misto”, abrangendo competências tanto ao nível da União como dos 
Estados-Membros, estes foram representados nas negociações pelas presidências rotativas. 

O Acordo foi celebrado entre a União Europeia, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Coreia, o 
México, Marrocos, a Nova Zelândia, Singapura, a Suíça e os Estados Unidos. Os países 
signatários encontram-se neste momento na fase de ratificação do Acordo, o que na União 
Europeia implica a ratificação pelos Estados-Membros e a aprovação pelo Parlamento 
Europeu antes de o referido Acordo poder entrar em vigor na UE.

Conforme definido pelos negociadores, o ACTA consiste num acordo comercial que enfrenta 
a contrafação para fins comerciais e a pirataria em linha através da coordenação da aplicação 
global das leis existentes contra a violação dos direitos de autor.  A Comissão defende que 
não será necessário alterar a legislação europeia mas antes coordenar os procedimentos nas 
fronteiras para lidar com a contrafação em grande escala. 

Os problemas que o ACTA procura confrontar são reais e crescentes. A contrafação e a 
pirataria têm aumentado substancialmente e este aumento continua. As consequências do 
crescimento destas atividades ilegais incluem desde prejuízos económicos a perigos para a 
saúde e a segurança. A União Europeia é gravemente prejudicada pela ausência de uma 
coordenação global eficiente e imposta da proteção dos direitos de autor. 

A propriedade intelectual (PI) constitui a matéria-prima da União. O relator considera que a 
Europa não pode competir na economia global sem uma proteção adequada da moda, 
componentes automóveis, filmes e música europeus. A coordenação global da proteção da PI 
é fundamental para desenvolver uma União Europeia baseada no conhecimento, bem como 
para proteger e criar empregos em toda a União.

Nesta economia assente no conhecimento, a forma como partilhamos informação muda com 
rapidez e o equilíbrio entre a proteção dos direitos da propriedade intelectual e as liberdades 
fundamentais encontra-se em permanente evolução.  Os acordos internacionais que lidam com 
qualquer aspeto de sanções penais, atividade em linha ou propriedade intelectual devem 
definir claramente o âmbito do acordo e a proteção das liberdades individuais, de modo a 
evitar interpretações indesejadas do mesmo. 

Consequências indesejadas do texto do ACTA representam uma verdadeira preocupação.  O 
relator duvida que o texto do ACTA seja suficientemente preciso quanto à criminalização 
individual, à definição de “para fins comerciais”, ao papel dos prestadores de serviços de 
Internet e à possível interrupção da circulação dos medicamentos genéricos.

Os benefícios pretendidos através deste acordo internacional são em muito ultrapassados pelas 



PR\898850PT.doc 7/7 PE486.174v02-00

PT

ameaças potenciais às liberdades individuais.  Dado o caráter vago de alguns aspetos do texto 
e a incerteza quanto à sua interpretação, o Parlamento Europeu não pode assegurar a proteção 
adequada dos direitos dos cidadãos no futuro ao abrigo do ACTA. 

O relator recomenda, pois, que o Parlamento Europeu não aprove o ACTA. Ao fazê-lo, 
importa assinalar que uma proteção reforçada dos direitos da PI para a atividade comercial
dos produtores europeus no mercado global é da maior importância. No seguimento da futura 
revisão das diretivas pertinentes da UE, o relator espera que a Comissão Europeia apresente, 
pois, novas propostas para a proteção da PI.


