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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre «Direitos humanos e tecnologia: o impacto dos sistemas de intrusão e vigilância 
nos direitos humanos em países terceiros»
(2014/2232(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos, em especial o artigo 19.º,

– Tendo em conta o Quadro Estratégico da União Europeia para os Direitos Humanos e a 
Democracia, adotado pelo Conselho em 25 de junho de 20121,

– Tendo em conta as Orientações da UE em matéria de Direitos Humanos relativas à 
liberdade de expressão «online» e «offline», adotadas pelo Conselho dos Negócios 
Estrangeiros em 12 de maio de 20142,

– Tendo em conta o relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE), de 15 de dezembro de 2011, intitulado «Liberdade de Expressão na Internet»3

e o relatório periódico do Representante Especial da OSCE para a liberdade dos meios 
de comunicação social ao Conselho Permanente da OSCE, de 27 de novembro de 
20144,

– Tendo em conta o relatório do Relator Especial das Nações Unidas sobre a promoção e 
a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais na luta antiterrorista, 
apresentado em 23 de setembro de 2014 (A/69/397)5,

– Tendo em conta o relatório do gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, de 30 de junho de 2014, intitulado «O direito à privacidade na era 
digital»6,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos 
Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de 26 de janeiro de 2015, 
intitulado «Vigilância em larga escala»7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2014, sobre o programa de 
vigilância da Agência Nacional de Segurança dos EUA, os organismos de vigilância em 
diversos Estados-Membros e o seu impacto nos direitos fundamentais dos cidadãos da 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
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UE e na cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos internos1,

– Tendo em conta o relatório do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas sobre a questão dos direitos humanos e das sociedades transnacionais e de 
outros tipos de empresas, de 21 de março de 2011, intitulado «Princípios orientadores 
sobre empresas e direitos humanos: implementação do quadro de referência das Nações 
Unidas "proteger, respeitar e reparar"»2,

– Tendo em conta as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais3 e o relatório 
anual de 2014 sobre as diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais4,

– Tendo em conta o Relatório Anual de 2013 da Sociedade Internet para os Nomes e 
Números Atribuídos5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 12 de fevereiro de 
2014, intitulada «A política e a governação da Internet. O papel da Europa na 
configuração da governação da Internet no futuro»6,

– Tendo em conta a Declaração Multilateral NETmundial, adotada em 24 de abril de 
20147,

– Tendo em conta o resumo da presidência do nono Fórum sobre a Governação da 
Internet, realizado em Istambul, de 2 a 5 de setembro de 2014;

– Tendo em conta as medidas restritivas da União Europeia em vigor contra o Egito, a 
Líbia, o Irão, o Sudão do Sul, o Sudão e a Síria, algumas das quais incluem embargos a 
equipamentos de telecomunicações, tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
e dispositivos de monitorização,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 599/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera o Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, 
corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização8,

– Tendo em conta a Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre a revisão do sistema de controlo das exportações de produtos de dupla 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 JO L 173 de 12.6.2014.
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utilização, de 16 de abril de 20141,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 
24 de abril de 2014, intitulada «Análise da política de controlo das exportações: garantir 
a segurança e a competitividade num mundo em mudança»2,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 21 de novembro de 2014, sobre a 
análise da política de controlo das exportações,

– Tendo em conta o seu relatório, de 12 de novembro de 2012, sobre uma estratégia para a 
liberdade digital na política externa da UE3,

– Tendo em conta o seu relatório, de 13 de junho de 2013, sobre a liberdade de imprensa e 
dos meios de comunicação social4,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre casos urgentes de violações de direitos 
humanos, da democracia e do Estado de direito, caso suscitem preocupações 
relacionadas com as liberdades digitais,

– Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e as negociações em 
curso sobre a adesão da UE à convenção,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2015),

A. Considerando que os desenvolvimentos tecnológicos e o acesso à Internet aberta 
contribuem para os direitos humanos e as liberdades fundamentais, exercendo um efeito 
positivo ao expandirem o âmbito de liberdade de expressão, o acesso à informação, o 
direito à privacidade e à liberdade de reunião a nível mundial;

B. Considerando que os sistemas tecnológicos são cada vez mais utilizados como 
ferramentas para a violação dos direitos humanos através da censura, da vigilância, do 
acesso não autorizado aos dispositivos, da obstrução, da interceção, do rastreio e da 
localização de informação e pessoas;

C. Considerando que tudo isto é feito por governos, organizações criminosas, redes 
terroristas e intervenientes privados, violando os direitos humanos;

D. Considerando que o contexto em que as TIC são utilizadas define, em grande medida, o 
impacto que podem ter enquanto motor de progresso ou de violações dos direitos 
humanos;

                                               
1 JO L 173 de 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0470.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0274.
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E. Considerando que, no domínio digital, os intervenientes privados desempenham um 
papel cada vez mais significativo;

F. Considerando que as medidas de (ciber)segurança e de luta contra o terrorismo que 
envolvem as TIC, ou a monitorização da Internet, têm, com frequência, efeitos 
perniciosos para os direitos humanos em todo o mundo, particularmente quando se 
verifica a ausência de base jurídica, necessidade, proporcionalidade ou controlo 
democrático e judicial;

G. Considerando que tanto a segurança digital como a liberdade digital são fundamentais e 
que uma não pode substituir a outra, devendo ambas reforçar-se mutuamente; 

H. Considerando que a União Europeia só pode liderar pelo exemplo em matéria de 
liberdades digitais quando estas estão protegidas pela própria UE;

1. Reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são universais e 
devem ser defendidos à escala global;

2. Solicita à Comissão que assegure a coerência entre as ações externas da UE e as suas 
políticas internas relacionadas com as TIC;

3. Sublinha que o papel das TIC deve ser integrado em todas as políticas e programas da 
UE para que a proteção dos direitos humanos progrida; 

4. Apela ao desenvolvimento e à divulgação ativos das tecnologias destinadas a contribuir 
para salvaguardar os direitos humanos e facilitar a segurança e as liberdades digitais das 
pessoas;

5. Insta a Comissão e o Conselho a apoiarem, formarem e habilitarem os defensores dos 
direitos humanos, os ativistas da sociedade civil e os jornalistas independentes que usam 
TIC nas suas atividades e a promoverem os direitos fundamentais conexos de 
privacidade, liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de associação em 
linha;

6. Exorta o Conselho e a Comissão a insistirem na necessidade de garantir e respeitar as 
liberdades digitais e o acesso ilimitado à Internet em todas as formas de contacto com 
países terceiros, nomeadamente nas negociações de adesão, nas negociações comerciais, 
nos diálogos sobre os direitos humanos e nos contactos diplomáticos;

7. Solicita a inclusão de cláusulas de condicionalidade em todos os acordos com países 
terceiros que refiram explicitamente a necessidade de garantir e respeitar as liberdades 
digitais e o acesso ilimitado à Internet;

8. Sublinha que, para serem eficazes, as políticas da UE em matéria de desenvolvimento e 
direitos humanos tornarão necessária a integração das TIC e a supressão do fosso 
digital, disponibilizando infraestruturas tecnológicas básicas, facilitando o acesso ao 
conhecimento e à informação e promovendo a literacia digital em todo o mundo;

9. Destaca que a recolha e a divulgação digital de provas de violações de direitos humanos 
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podem contribuir para a luta global contra a impunidade; considera que estes materiais 
devem ser admissíveis como prova em processos judiciais ao abrigo do direito 
internacional (penal);

10. Lamenta que tecnologias e serviços de informação e comunicação da UE sejam usados 
em países terceiros para violar os direitos humanos através de censura, vigilância em 
larga escala, obstrução, interceção, monitorização e rastreio e localização de cidadãos e 
das suas atividades em redes telefónicas (móveis) e na Internet;

11. Considera que a vigilância em larga escala é sempre desproporcionada e, 
consequentemente, constitui uma violação dos princípios de necessidade e 
proporcionalidade, para além de uma violação dos direitos humanos; 

12. Sublinha que a legislação da UE deve adotar princípios de responsabilidade social das 
empresas e de direitos humanos como critérios de conceção para garantir que os 
prestadores de serviços de Internet, os criadores de software, os produtores de 
hardware, os meios/as redes sociais digitais e outros têm em conta os direitos humanos 
dos utilizadores finais em todo o mundo;

13. Salienta a necessidade de implementar e monitorizar as normas e sanções da UE 
relativas às TIC a nível europeu, nomeadamente a utilização de mecanismos 
abrangentes, a fim de assegurar que os Estados-Membros respeitam a legislação e que 
são garantidas condições equitativas;

14. Insta a Comissão, neste sentido, a avançar rapidamente com uma proposta para políticas 
inteligentes e eficazes que regulem a exportação de tecnologias de dupla utilização e se 
debrucem, em particular, sobre as exportações potencialmente danosas de produtos e 
serviços de TIC para países terceiros, como estipulado na Declaração Comum do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão de abril de 2014;

15. Frisa que a Comissão deve ser capaz de facultar, de forma diligente, informações 
atualizadas sobre a legalidade ou os eventuais efeitos nocivos das potenciais transações 
às empresas que tenham dúvidas sobre se devem ou não candidatar-se a uma licença de 
exportação;

16. Solicita à Comissão que apresente propostas no sentido de rever a forma como os 
padrões da UE relativos às TIC poderiam ser utilizados para prevenir os impactos 
potencialmente nocivos das exportações destas tecnologias ou de outros serviços para 
países terceiros, onde conceitos como «interceção legal» possuem implicações 
diferentes ou onde o Estado de direito não existe;

17. Apela ao desenvolvimento de políticas que regulem a venda de «vulnerabilidades dia 
zero» visando evitar a sua utilização para ciber-ataques ou para o acesso não autorizado 
a dispositivos, conduzindo a violações dos direitos humanos;

18. Lamenta o envolvimento ativo de certas empresas europeias, e de empresas 
internacionais que operam na UE, em países que violam os direitos humanos;

19. Urge a Comissão a excluir publicamente as empresas envolvidas em tais atividades dos 
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procedimentos de adjudicação de contratos da UE, bem como do seu financiamento 
para investigação e desenvolvimento e de qualquer outro tipo de apoio financeiro;

20. Exorta a Comissão e o Conselho a defenderem ativamente a Internet aberta, os 
processos decisórios multilaterais e as liberdades digitais nos fóruns sobre governação 
da Internet;

21. Apela à Comissão para que envolva a sociedade civil e os especialistas independentes 
no domínio das TIC, a fim de garantir conhecimentos técnicos atualizados que 
permitam a criação de políticas preparadas para o futuro;

22. Sublinha a necessidade de evitar consequências inesperadas, tais como restrições à 
investigação, ao intercâmbio de e ao acesso a informação ou às exportações de 
tecnologias que favoreçam o progresso dos direitos humanos;

23. Defende que a cooperação entre governos e atores privados a nível mundial no domínio 
digital requer controlos e equilíbrios claros e não deve conduzir à desvalorização do 
controlo democrático e judicial;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente relatório ao Conselho, à Comissão, à 
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e ao SEAE.


