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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Acredita firmemente que a atual Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1 teve um êxito significativo para o desenvolvimento do comércio eletrónico, 
mas sugere, ao mesmo tempo, uma harmonização da legislação relativa aos serviços 
digitais, a fim de incluir um vasto leque de prestadores de serviços da sociedade da 
informação e impor regras vinculativas mais claras e um regime adequado de 
responsabilização;

2. Considera necessário, em princípio, adotar regras mais claras e, tanto quanto possível, 
uniformes à escala da União e processos regulamentares coerentes para combater os 
conteúdos nocivos, os discursos de ódio e a desinformação e proteger os menores, bem 
como regras aplicáveis à publicidade em linha, ao microdirecionamento e ao comércio 
eletrónico justo; solicita, ao mesmo tempo, uma distinção rigorosa entre conteúdos 
ilegais, atos puníveis e conteúdos partilhados ilegalmente, por um lado, e conteúdos 
nocivos, discursos de ódio e desinformação, por outro, uma vez que em cada caso se 
aplicam diferentes abordagens e regras;

3. Compreende, neste contexto, que o «discurso de ódio» consiste numa comunicação 
verbal ou não verbal de natureza hostil dirigida a uma pessoa ou a um grupo social 
específico ou a um membro de um grupo, na maior parte dos casos com base na raça, 
cor, religião, ascendência ou origem nacional ou étnica e orientação sexual, fazendo 
publicamente a apologia, negando ou banalizando de forma grosseira tais crimes ou 
incitando à violência baseada no género; salienta que esta interpretação inclui o 
incitamento público à violência ou ao ódio;

4. Entende, neste contexto, que a «desinformação» consiste em todas as formas de 
informação falsa, inexata ou enganosa elaborada, apresentada e publicitada com a 
intenção de prejudicar o interesse público ou com fins lucrativos, e que a «propaganda» 
consiste essencialmente numa comunicação estratégica concebida e aplicada de modo a 
induzir uma população em erro, bem como a interferir com o direito à informação do 
público e o direito dos cidadãos de procurar, receber e difundir informações e ideias de 
toda a índole;

5. Salienta que qualquer novo regulamento deve ter como objetivo reforçar a 
transparência, a igualdade de tratamento, a segurança, a autodeterminação e a confiança 
dos utilizadores finais no controlo dos conteúdos que lhes são fornecidos; solicita um 
elevado grau de interoperabilidade dos serviços e de portabilidade dos dados, mantendo 
ao mesmo tempo normas elevadas em matéria de direitos de autor e de proteção de 
dados, bem como a soberania dos dados  e a autodeterminação;

1 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva relativa ao comércio eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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6. Recorda que os regulamentos devem ser concebidos na perspetiva da salvaguarda dos 
direitos fundamentais, nomeadamente da liberdade de expressão, de informação, de 
opinião e dos meios de comunicação, do direito à propriedade intelectual, da promoção 
do pluralismo dos meios de comunicação social, da diversidade cultural e da proteção 
de dados, bem como da garantia de uma concorrência diversificada e leal e do acesso a 
obras europeias;

7. Considera essencial que a noção de «terceiros com interesse legítimo» seja claramente 
definida e que esses terceiros tenham acesso a informações fiáveis sobre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação; lamenta que os requisitos de informação 
previstos no artigo 5.º da Diretiva 2000/31/CE não tenham sido efetivamente aplicados; 
solicita que, sem prejudicar a competitividade das pequenas e micro empresas, certos 
intermediários em linha, como os agentes de registo de nomes de domínio, os 
prestadores de serviços de alojamento virtual e os prestadores de serviços de 
publicidade em linha, sejam obrigados a verificar a identidade dos seus clientes 
comerciais, comparando os dados de identificação com as bases de dados existentes e 
disponíveis relevantes dos seus utilizadores comerciais, em conformidade com a 
legislação relativa à proteção de dados, no âmbito do protocolo «Know Your Business 
Customer (KYBC)»; pede também que os intermediários tenham o direito e a obrigação 
de recusar ou de deixar de prestar os seus serviços, caso as informações sobre a 
identidade dos seus clientes comerciais sejam notificadas pelas autoridades competentes 
como sendo falsas ou manifestamente enganosas; considera que o protocolo KYBC 
deve ser aplicado a clientes empresariais e não terá impacto sobre os dados pessoais dos 
utilizadores individuais;

8. Reitera a importância de garantir a liberdade de expressão, de informação, de opinião e 
da imprensa; opõe-se firmemente, a este respeito, e tendo em conta a importância da 
proteção do jornalismo independente ao abrigo do Ato legislativo sobre os Serviços 
Digitais, a uma avaliação mais aprofundada do conteúdo jurídico a seguir à sua 
publicação legítima, a menos que tal se justifique pelo facto de o respetivo conteúdo, 
ainda que legal, suscitar sérias preocupações quanto aos danos significativos que possa 
causar; exige, em qualquer caso, que a ação de um prestador de um serviço da sociedade 
da informação se baseie numa decisão judicial; salienta que o alargamento do âmbito de 
aplicação da Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho2 aos 
fornecedores de plataformas de partilha de vídeos e às redes sociais, no que se refere à 
distribuição de conteúdos audiovisuais, pode, se transposto sem demora para o direito 
nacional, contribuir de forma significativa para conter os conteúdos nocivos, a 
desinformação e o discurso de ódio;

9. Solicita regras mais concretas e, tanto quanto possível, uniformemente aplicáveis em 
matéria de transparência, uma vez que a remoção, a classificação e a hierarquização dos 
conteúdos nas redes sociais reduzem a difusão generalizada de conteúdos ilegais em 
linha, bem como os conteúdos nocivos, o incitamento ao ódio e a desinformação;

2 Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento e do Conselho, de 14 de Novembro de 2018, que altera a Diretiva 
2010/13/UE relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual), para a adaptar à evolução das realidades do mercado (JO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).
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10. Insta a que a publicidade comercial e o microdirecionamento baseados em dados sejam 
regulamentados e sujeitos a regras de transparência rigorosas; solicita uma rotulagem 
obrigatória dos anúncios de teor político pagos em linha, assegurando que sejam 
facilmente reconhecíveis enquanto tal pelo utilizador final; salienta que a publicidade de 
teor político paga em linha deve ser transparente, para que o utilizador final possa ver 
quem pagou pelo conteúdo;

11. Reconhece que o Código de Conduta sobre Desinformação contribuiu para a 
estruturação de um diálogo com plataformas e reguladores; propõe que as plataformas 
em linha instituam salvaguardas eficazes e adequadas, nomeadamente com vista a 
garantir que atuam de forma diligente, proporcionada e não discriminatória e para 
prevenir a remoção não intencional de conteúdos que não sejam ilegais; sugere que se 
proceda à avaliação do quadro jurídico existente em matéria de proteção de menores e 
de combate aos conteúdos nocivos, ao discurso de ódio e à desinformação, assim como 
da sua aplicação efetiva, através de um «Plano de Ação para a Democracia»; realça, 
neste contexto, a utilização eficaz da corregulação e da autorregulação e o intercâmbio 
de boas práticas a nível da União e frisa que esse plano deve incluir a cooperação com 
os verificadores de factos e os investigadores; considera que a melhor forma de 
combater a disseminação de conteúdos nocivos, o discurso de ódio e a desinformação 
consiste em ajudar os cidadãos a desenvolver a literacia mediática e digital e o 
pensamento crítico e em reforçar o jornalismo profissional independente e a qualidade 
dos meios de comunicação social; apela a uma maior cooperação entre as autoridades 
e/ou entidades reguladoras nacionais,  tanto dentro dos Estados-Membros como entre 
estes, a fim de lidar mais eficazmente com efeitos indesejáveis e problemas específicos; 
considera, neste contexto, que é necessária uma coordenação a nível da União;

12. Reconhece que o princípio de que os serviços digitais puramente passivos, como os 
fornecedores de acesso à Internet, não são responsáveis pelos conteúdos transmitidos 
através dos seus serviços, uma vez que não têm qualquer controlo sobre esses conteúdos 
(«simples transporte»), não têm qualquer interação ativa com os mesmos nem os 
otimizam, deve ser mantido enquanto pedra angular da Internet livre, ao passo que os 
serviços ativos devem continuar a ser plenamente responsáveis pelo conteúdo dos seus 
serviços;

13. Solicita que se imponha aos prestadores de serviços da sociedade da informação a 
obrigação de eliminar de imediato os conteúdos ilegais logo após terem tido 
conhecimento dos mesmos ou após lhes terem sido comunicados, bem como a sua 
comunicação às autoridades competentes relevantes para uma eventual investigação e 
ação penal; considera que os operadores devem armazenar os metadados conexos 
durante um período de tempo limitado e transmiti-los apenas em resposta a um pedido 
formulado pelas autoridades competentes durante esse período;

14. Sublinha que os prestadores de serviços da sociedade da informação devem fornecer 
informações compreensíveis e facilmente acessíveis sobre o tratamento dos conteúdos 
ilegais e, em qualquer caso, informar os fornecedores dos conteúdos sobre a remoção 
dos mesmos, indicando a base jurídica, as possibilidades de objeção e os mecanismos de 
reclamação e recurso eficientes; recorda que a presunção de inocência deve ser 
respeitada em qualquer processo judicial e que os dados pessoais das vítimas devem ser 
protegidos;
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15. Salienta que as medidas voluntárias tomadas pelos prestadores de serviços da sociedade 
da informação para combater os conteúdos ilegais ou nocivos, o discurso de ódio e a 
desinformação não devem conduzir a uma limitação da sua responsabilidade;

16. Exige ainda que as obrigações sejam graduadas, de modo a que as plataformas com uma 
posição dominante no mercado ou numa parte substancial deste (ou seja, plataformas 
que controlam os pontos de acesso ou potenciais plataformas de estruturação do 
mercado) sejam mais fortemente regulamentadas do que as empresas emergentes ou de 
nicho, uma vez que as plataformas maiores e estabelecidas podem dedicar mais recursos 
à deteção coordenada de comportamentos enganosos e à moderação dos conteúdos; 
salienta que os operadores de plataformas dominantes devem não só salvaguardar, mas 
também promover ativamente a diversidade cultural e linguística, uma vez que 
desempenham um papel essencial no acesso às notícias, aos conteúdos audiovisuais e às 
obras culturais e criativas; entende que estas plataformas devem dar prioridade e 
facilitar o acesso a conteúdos mediáticos fiáveis e de qualidade, adaptados aos mercados 
relevantes e que respeitem as legislações nacionais em matéria de língua; salienta que, 
para salvaguardar e promover a diversidade cultural e linguística e apoiar as obras 
europeias e o pluralismo dos meios de comunicação social, a utilização de algoritmos 
por essas plataformas deve ser transparente e regulável pelos utilizadores finais, para 
que estes tenham conhecimento e disponham de opções quanto ao modo como o acesso 
aos conteúdos é concedido, classificado ou limitado; considera que qualquer sistema 
proposto deve ser acompanhado de disposições sólidas para salvaguardar os direitos 
fundamentais, sem prejuízo da possibilidade de uma supervisão judicial imparcial;

17. Solicita que a questão das contas falsas seja resolvida e que sejam confiscados os lucros 
das pessoas que propagam a desinformação;

18. Apela a um quadro jurídico reforçado e mais bem definido para assegurar que os 
prestadores de serviços da sociedade da informação tomem medidas eficazes, tais como 
o aumento da utilização de procedimentos automatizados de deteção com supervisão 
humana, e atuem com diligência para remover os conteúdos ilegais dos seus serviços e 
impedir o recarregamento de tais conteúdos;

19. Considera que, em caso de conteúdos ilegais transmitidos em direto, os prestadores de 
serviços da sociedade da informação devem reagir imediatamente quando recebem uma 
notificação dos titulares de direitos e insta a Comissão, neste contexto, a clarificar a 
noção de «ação diligente» já incluída na Diretiva 2000/31/CE; remete, ao mesmo 
tempo, para a jurisprudência nacional recente, que obriga os prestadores de serviços da 
sociedade da informação a retirar o conteúdo ilegal no prazo de 30 minutos;

20. Sugere que o princípio do país de origem deve ser reforçado mediante a intensificação 
da cooperação entre os Estados-Membros, a fim de assegurar o respeito por interesses 
públicos e gerais legítimos, o que exige uma maior participação das autoridades 
reguladoras e a revisão de normas processuais e de métodos de execução existentes, por 
forma a lograr que a aplicação da lei seja mais duradoura e eficaz em casos 
transfronteiriços;

21. Insiste em que a proteção e a promoção da liberdade de expressão e da diversidade das 
opiniões, das informações, da imprensa, das expressões artísticas e culturais, dos 
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direitos de propriedade, assim como a proteção da privacidade das comunicações entre 
indivíduos devem ser equilibradas e constituem a base de uma democracia liberal tanto 
em linha como fora de linha; solicita, por conseguinte, que a utilização de todos os 
meios tecnologicamente viáveis para combater os conteúdos ilegais ou os conteúdos 
nocivos, o incitamento ao ódio e a desinformação na Internet, neste contexto, se baseie 
na supervisão judicial e regulamentar; sublinha que tais medidas não devem dar origem 
a medidas de controlo ex ante nem a uma filtragem de conteúdos, o que não está em 
conformidade com o artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE; realça também que essas 
medidas não podem conduzir à imposição de uma obrigação geral de supervisionar 
todos os conteúdos; sugere que a aplicação de meios tecnológicos e medidas específicas 
em conformidade com as disposições jurídicas existentes requer a introdução de 
salvaguardas sólidas de transparência e de responsabilização, bem como uma supervisão 
humana altamente qualificada, independente e imparcial; insta a Comissão a adotar, na 
medida do possível, regras uniformes aplicáveis e eficazes sobre o procedimento de 
«notificação e ação», a fim de acelerar a deteção e a remoção de conteúdos ilegais ou 
partilhados ilegalmente, assegurando, ao mesmo tempo, que os conteúdos legais e 
partilhados legalmente permaneçam em linha e que qualquer remoção de conteúdos 
legais, que possam ter sido indevidamente suprimidos, não conduza à identificação de 
utilizadores individuais ou ao tratamento de dados pessoais; solicita que os prestadores 
de serviços da sociedade da informação sejam obrigados a disponibilizar mecanismos 
de reclamação e de recurso aos utilizadores e a proceder ao tratamento das queixas sem 
demora injustificada;

22. Sublinha a necessidade de garantir que a recolha e o tratamento de todos os dados 
pessoais que não sejam abrangidos pela Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu 
e do Conselho3, nem pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho4 sejam efetuados em conformidade com os princípios da legalidade, da 
necessidade e da proporcionalidade, conforme previsto no artigo 9.º da Convenção do 
Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter Pessoal (Convenção 108);

23. Salienta a necessidade de melhorar o acesso de entidades não privadas ao mercado, 
como ONG, bibliotecas, instituições culturais, centros de investigação, redes culturais e 
universidades;

24. Apela a que seja concedido aos prestadores de serviços de comunicação social o acesso 
aos dados gerados pelos serviços que prestam ou pelos conteúdos que produzem, ou que 
estejam com eles diretamente relacionados, se esses serviços e conteúdos forem 
disponibilizados em plataformas digitais mundiais, devendo sempre ser cumpridas as 
disposições em matéria de proteção dos dados pessoais e da privacidade de modo a 
impedir a concorrência desleal; exige salvaguardas fortes para prevenir a utilização 

3 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para 
efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, 
p. 89).
4 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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abusiva dos dados dos utilizadores, nomeadamente garantindo a transparência e a 
responsabilização algorítmicas, bem como o acesso a dados pertinentes por parte dos 
investigadores e dos organismos públicos de supervisão;

25. Insta a Comissão a garantir que os operadores de plataforma disponibilizam 
mecanismos de reclamação e de recurso aos utilizadores e que as reclamações são 
processadas sem atrasos injustificados;

26. Apela a soluções que permitam a concorrência leal e a igualdade de acesso ao mercado 
único para serviços e eventos desportivos de todos os Estados-Membros;

27. Insta a Comissão a garantir que os operadores de plataforma disponibilizam relatórios 
de transparência com informações sobre o número de casos em que os conteúdos foram 
erradamente identificados como sendo ilegais ou ilegalmente partilhadas e que as 
autoridades competentes disponibilizam informações sobre o número de casos em que 
as remoções conduziram a uma investigação e ação penal;

28. Entende que a regulamentação das tecnologias tem de ser realizada de uma forma que 
não perturbe a inovação nem restrinja a liberdade de expressão; salienta que o acesso 
aberto à Internet, neutro do ponto de vista da rede e tecnológico, deve ser protegido por 
lei, uma vez que constitui a base da necessária interoperabilidade dos serviços e 
sistemas, garante a diversidade, promove a criação digital e permite uma concorrência 
leal e a criação de uma infraestrutura de serviços digitais, a qual garante o acesso de 
todos os cidadãos da UE a ofertas de qualidade no domínio da informação, da educação, 
da ciência e da cultura; insta, por conseguinte, a Comissão a intensificar os seus 
esforços para assegurar um tratamento equitativo e não discriminatório de todo o 
tráfego de dados na União e a reexaminar de forma crítica o impacto das ofertas de taxa 
zero sobre a concorrência na União; realça que o software de fonte aberta, as normas 
abertas e as tecnologias abertas são mais adequadas para garantir a interoperabilidade, a 
concorrência leal e a acessibilidade;

29. Apela à Comissão para que estabeleça medidas destinadas a obrigar as plataformas e os 
prestadores de serviços da sociedade da informação a impedir o acesso de menores a 
conteúdos pornográficos; recorda que estes conteúdos, frequentemente de livre acesso, 
têm potencial para desestabilizar profundamente as gerações mais jovens na sua 
descoberta da afetividade e da sexualidade; sublinha que uma parte significativa dos 
conteúdos pornográficos em linha contém estereótipos sexistas, que representam 
frequentemente um atentado grave à dignidade das mulheres, contribuindo até para 
banalizar as cenas de maus-tratos ou de violência; sublinha ainda que a defesa dos 
direitos das mulheres e a luta contra a violência sexual e baseada no género requerem 
uma ação assertiva, através de meios tecnológicos eficazes, destinada a impedir que os 
menores sejam expostos a estes conteúdos; recorda a necessidade de fixar regras 
ambiciosas neste sentido e a importância de uma maior cooperação à escala europeia 
para proteger os menores;

30. Salienta que, por uma questão de princípio, os regulamentos setoriais específicos devem 
ter prioridade sobre os regulamentos horizontais; sublinha, em particular, neste 
contexto, que um futuro ato legislativo sobre os serviços digitais deve reconhecer 
plenamente, como uma lex specialis, as disposições da Diretiva (UE) 2018/1808 e da 
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Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho5;

31. Sublinha a importância das novas indústrias criativas e culturais digitais e do valor 
acrescentado proporcionado pelas tecnologias digitais nos diferentes setores 
relacionados com a cultura, a educação, os meios de comunicação social, o desporto e a 
juventude; insta a Comissão a propor legislação que permita o desenvolvimento desta 
nova tendência, proteja as obras culturais e criativas dos autores e criadores e assegure 
um mercado único justo e equitativo para todos, independentemente da sua região ou do 
seu Estado-Membro;

32. Sublinha que o crescente recurso à Internet para a difusão de livros deve ser 
acompanhado de medidas que garantam a diversidade cultural, a igualdade de acesso à 
leitura, a proteção do princípio da remuneração justa e equitativa para os titulares de 
direitos e a diversidade das publicações; reitera a necessidade de manter uma 
concorrência leal no mercado único digital através da instituição do princípio da 
interoperabilidade;

33. Insta a que seja abordada a questão da neutralidade dos dispositivos, pois só através da 
sua interação com a neutralidade da rede é possível assegurar decisões de consumo 
responsáveis de extremo a extremo;

34. Convida os Estados-Membros, em cooperação com os operadores da Internet, a Europol 
e a Eurojust, a tornar mais eficazes os procedimentos de notificação e supressão, a fim 
de eliminar os conteúdos violentos e pedopornográficos.

5 Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de 
autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (JO L 130 de 
17.5.2019, p. 92).



PE648.287v02-00 10/11 AD\1210419PT.docx

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Data de aprovação 13.7.2020

Resultado da votação final +:
–:
0:

24
3
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius 
Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence 
Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis Georgoulis, Hannes 
Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag 
Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Milan Zver

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Angel Dzhambazki
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ECR Angel Dzhambazki, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

3 -
VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

3 0
ID Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

Legenda dos símbolos utilizados:
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