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Alteração 1
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considerando que o respeito e a 
proteção dos direitos fundamentais e das 
liberdades cívicas devem constituir uma 
pedra angular das regras revistas e das 
novas regras para o mercado único digital 
que serão adotadas através do pacote 
relativo ao «ato legislativo sobre os 
serviços digitais»;

Or. en

Alteração 2
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Considerando que a luta contra os 
conteúdos ilícitos ou nocivos em linha é 
suscetível de servir de pretexto para que 
os governos restrinjam a liberdade de 
expressão e para a persigam da 
dissidência e oposição legítima;

Or. en

Alteração 3
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando 1-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-C. Considerando que a moderação 
dos conteúdos por plataformas de 
armazenamento de conteúdos pode dar 
azo a restrições ilícitas à liberdade de 
expressão, tanto deliberadas, como 
resultantes da utilização de mecanismos 
automatizados de moderação dos 
conteúdos;

Or. en

Alteração 4
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Considerando que os conteúdos 
podem ser ilícitos pelas mais diversas 
razões, nomeadamente por interferirem 
nos direitos fundamentais das pessoas, 
tecerem considerações de incitamento ao 
ódio, estabelecerem ligações a atividades 
criminosas, causarem danos aos 
interesses legítimos de uma pessoa ou 
porem em perigo os interesses gerais; que, 
por conseguinte, nem todos os conteúdos 
alegadamente ilícitos são igualmente 
perigosos e potencialmente nocivos;

Or. en

Alteração 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às 
obrigações impostas aos intermediários, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
interno; salienta que qualquer medida 
relacionada com os direitos fundamentais 
deve ser cuidadosamente equilibrada e ter 
em conta o possível impacto no 
funcionamento do mercado interno, e 
insta a Comissão a evitar a «exportação» 
de regulamentações nacionais e, em vez 
disso, propor as soluções mais eficientes e 
eficazes para o mercado interno no seu 
conjunto;

1. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela Comissão no sentido de 
introduzir uma abordagem harmonizada 
em matéria de serviços digitais, a fim de 
evitar a fragmentação do mercado interno; 
considera que o ato legislativo sobre os 
serviços digitais deve assegurar a plena 
realização das liberdades do mercado 
interno, em conformidade com os direitos 
e princípios fundamentais enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da UE e 
insta a Comissão a propor as soluções 
sustentáveis mais eficientes e eficazes para 
o mercado interno no seu conjunto;

Or. en

Alteração 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em conta 
o possível impacto no funcionamento do 
mercado interno, e insta a Comissão a 
evitar a «exportação» de regulamentações 
nacionais e, em vez disso, propor as 
soluções mais eficientes e eficazes para o 
mercado interno no seu conjunto;

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
aplicáveis aos intermediários, a fim de 
evitar a fragmentação do mercado interno e 
de garantir o respeito uniforme dos 
direitos e liberdades fundamentais dos 
utilizadores em toda a União; salienta que 
qualquer medida relacionada com os 
direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e assegurar a 
existência de um ecossistema digital 
equitativo; Insta, por conseguinte, a 
Comissão a  propor uma harmonização 
tão ampla quanto possível das regras em 
matéria de responsabilidade e de 
moderação de conteúdos, para encontrar 
as soluções mais eficientes e eficazes para 
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o mercado interno no seu conjunto;

Or. en

Alteração 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em conta 
o possível impacto no funcionamento do 
mercado interno, e insta a Comissão a 
evitar a «exportação» de regulamentações 
nacionais e, em vez disso, propor as 
soluções mais eficientes e eficazes para o 
mercado interno no seu conjunto;

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários em linha, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
interno, salvaguardando, 
simultaneamente, os direitos 
fundamentais dos utilizadores; salienta 
que qualquer medida relacionada com os 
direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em conta 
o possível impacto no funcionamento do 
mercado interno, e insta a Comissão a 
evitar a «exportação» de regulamentações 
nacionais e, em vez disso, propor as 
soluções mais eficientes e eficazes para o 
mercado interno no seu conjunto, sem criar 
novos encargos administrativos e 
salvaguardando a abertura e 
competitividade do mercado único digital;

Or. en

Alteração 8
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração
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1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em 
conta o possível impacto no 
funcionamento do mercado interno, e insta 
a Comissão a evitar a «exportação» de 
regulamentações nacionais e, em vez disso, 
propor as soluções mais eficientes e 
eficazes para o mercado interno no seu 
conjunto;

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve 
assegurar que todos os cidadãos da UE 
gozem de um nível elevado de proteção em 
todos os domínios do mercado interno e 
insta a Comissão a evitar a «exportação» 
de regulamentações nacionais e, em vez 
disso, propor as soluções mais eficientes e 
eficazes para o mercado interno no seu 
conjunto;

Or. en

Alteração 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em conta 
o possível impacto no funcionamento do 
mercado interno, e insta a Comissão a 
evitar a «exportação» de regulamentações 
nacionais e, em vez disso, propor as 
soluções mais eficientes e eficazes para o 
mercado interno no seu conjunto;

1. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada no que se refere às obrigações 
impostas aos intermediários, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado interno; 
salienta que qualquer medida relacionada 
com os direitos fundamentais deve ser 
cuidadosamente equilibrada e ter em conta 
o possível impacto no funcionamento do 
mercado interno e assegurar a proteção 
dos consumidores, e insta a Comissão a 
evitar a «exportação» de regulamentações 
nacionais e, em vez disso, propor as 
soluções mais eficientes e eficazes para o 
mercado interno no seu conjunto;

Or. en

Alteração 10
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Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que há que zelar, em 
particular, por que não sejam adotadas 
medidas que afetem ou fragilizem a 
proteção da liberdade de expressão;

Or. en

Alteração 11
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Propõe que o pacote relativo ao 
«ato legislativo sobre os serviços digitais» 
consagre a proteção dos direitos 
fundamentais no mercado único digital 
como objetivo fundamental das novas 
regras revistas e considera que as 
propostas legislativas apresentadas no 
âmbito do pacote devem dar resposta e 
referir expressamente as questões do 
domínio dos direitos fundamentais que 
possa vir a suscitar, em particular sempre 
que uma tal proposta restrinja os direitos 
fundamentais ou as liberdades cívicas;

Or. en

Alteração 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-B. Entende que o ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve respeitar o 
quadro geral dos direitos europeus 
fundamentais dos utilizadores e dos 
consumidores, como a proteção da vida 
privada, a não discriminação, a dignidade 
e a liberdade de expressão;

Or. en

Alteração 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser adaptadas no ato legislativo sobre os 
serviços digitais, de molde a garantir que 
as plataformas que acolhem ou moderam 
ativamente conteúdos assumam, 
proporcionalmente às suas capacidades, 
uma maior responsabilidade por 
conteúdos ilícitos ou nocivos; defende que 
as plataformas devem ser responsáveis 
perante os consumidores, não só pelo 
conteúdo, mas também pelos efeitos 
decorrentes dos seus algoritmos e das 
suas ações, nomeadamente em matéria de 
moderação ou de curadoria de conteúdos; 
salienta que estas adaptações devem 
prestar especial atenção à proteção da 
liberdade de expressão e da liberdade de 
prestação de serviços; salienta que tal deve 
ser alcançado sem que sejam introduzidos 
requisitos gerais de monitorização de 
qualquer espécie; sublinha a importância 
destas proteções para o crescimento das 
PME europeias;

_________________ _________________
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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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato legislativo 
sobre os serviços digitais, nomeadamente a 
fim de proteger a liberdade de expressão e 
a liberdade de prestação de serviços; 
sublinha a importância destas proteções 
para o crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato legislativo 
sobre os serviços digitais, incluindo o 
princípio de longa data que proíbe as 
obrigações gerais de monitorização, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias, bem 
como para proteger melhor os direitos 
fundamentais dos utilizadores no 
ambiente digital e combater a propagação 
de conteúdos ilícitos, no intuito de 
promover a criação de um ecossistema 
aberto e competitivo em linha;

_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 15
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Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que, em geral, as 
disposições relativas à responsabilidade 
limitada previstas na Diretiva sobre 
comércio eletrónico1 deveriam ser 
mantidas e reforçadas no ato legislativo 
sobre os serviços digitais, nomeadamente a 
fim de proteger a liberdade de expressão e 
a liberdade de prestação de serviços; 
sublinha a importância destas proteções 
para o crescimento das PME europeias; 
considera, no entanto, que se afigura 
necessário prever um regime de 
responsabilidade adaptado, com 
mecanismos de aplicação adequados para 
efeitos de realização das atividades 
comerciais no mercado em linha, a fim de 
garantir a proteção dos consumidores e a 
segurança dos produtos; considera ainda 
que são necessárias regras ex ante 
aplicáveis aos «guardiões», a fim de 
restabelecer condições de concorrência 
equitativas na economia digital;

_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 16
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração
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2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas no ato legislativo sobre os 
serviços digitais, embora seja necessário 
prever medidas adicionais, nomeadamente 
a fim de proteger os consumidores na UE, 
no pleno respeito da liberdade de 
expressão e a liberdade de prestação de 
serviços; sublinha a importância destas 
proteções para reforçar a confiança dos 
consumidores em linha e promover o 
crescimento das PME europeias;

_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e, sempre que tal se imponha, 
atualizadas no ato legislativo sobre os 
serviços digitais, para desta forma 
reforçar a proteção dos utilizadores e dos 
consumidores, nomeadamente a fim de 
proteger a liberdade de expressão e a 
liberdade de prestação de serviços; 
sublinha a importância destas proteções 
para o crescimento das empresas 
europeias, nomeadamente as PME e as 
microempresas;
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_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato legislativo 
sobre os serviços digitais, nomeadamente a 
fim de proteger os direitos fundamentais e 
a liberdade de prestação de serviços; 
sublinha a importância destas proteções 
para o crescimento das PME europeias, a 
proteção dos consumidores e a segurança 
dos utilizadores;

_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada previstas na 
Diretiva sobre comércio eletrónico1 devem 
ser mantidas e reforçadas no ato 
legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente a fim de proteger a 
liberdade de expressão e a liberdade de 
prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

2. Afirma que as disposições relativas 
à responsabilidade limitada aplicáveis aos 
prestadores de serviços de alojamento 
passivo, tal como previstas na Diretiva 
sobre comércio eletrónico1, devem ser 
mantidas e reforçadas no ato legislativo 
sobre os serviços digitais, nomeadamente a 
fim de proteger a liberdade de expressão e 
a liberdade de prestação de serviços; 
sublinha a importância destas proteções 
para o crescimento das PME europeias;

_________________ _________________
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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

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 sobre comércio 
eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a introduzir 
disposições que protejam os consumidores 
de uma microssegmentação nociva; 
entende, neste contexto, ser necessário 
prever limitações específicas – ou seja, 
uma microssegmentação baseada em 
características que exponham 
vulnerabilidades físicas ou psicológicas, 
obrigações de transparência no que diz 
respeito aos algoritmos utilizados por 
plataformas e ferramentas adequadas que 
permitam aos utilizadores fazer respeitar 
os direitos fundamentais em linha, para 
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desta forma proteger eficazmente os 
direitos dos consumidores;

Or. en

Alteração 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que os mecanismos de 
eliminação de conteúdos utilizados fora 
do âmbito de aplicação das garantias de 
um processo equitativo violam o artigo 
10.º da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos;

Or. en

Alteração 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Afirma que o ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve manter a 
proibição de impor uma obrigação geral 
de vigilância, tal como previsto no artigo 
15.º da Diretiva sobre o comércio 
eletrónico em vigor;

Or. en

Alteração 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que o ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve ter em conta o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados;

Or. en

Alteração 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas 
poder dificultar ainda mais o crescimento 
das PME e exigir o recurso a ferramentas 
de filtragem automática, que podem 
muitas vezes levar à eliminação de 
conteúdos legais;

3. Reconhece que as microempresas e 
os grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; insta, neste 
contexto, a Comissão a certificar-se de 
que a proposta legislativa manterá o 
mercado único digital aberto e 
competitivo e terá especialmente em conta 
as necessidades específicas das 
microempresas;

Or. en

Alteração 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 3. Reconhece que as PME e os 
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grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas 
poder dificultar ainda mais o crescimento 
das PME e exigir o recurso a ferramentas 
de filtragem automática, que podem 
muitas vezes levar à eliminação de 
conteúdos legais;

grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos, facto que deve 
ser tido em conta para não entravar o 
crescimento das PME;

Or. en

Alteração 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta a 
Comissão para o facto de estas novas 
obrigações desproporcionadas poderem 
obstar ao crescimento das PME;

Or. en

Alteração 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração
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3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes não têm o mesmo 
potencial no que diz respeito à moderação 
dos conteúdos, daí a necessidade de as 
PME receberem um maior apoio no 
âmbito do processo de digitalização; alerta 
para o facto de a sobrecarga das empresas 
com novas obrigações desproporcionadas 
poder dificultar ainda mais o crescimento 
das PME e exigir o recurso a ferramentas 
de filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

Or. en

Alteração 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais e impedir a entrada das PME no 
mercado, restringindo a sua liberdade de 
prestação de serviços; sublinha, a este 
respeito, a importância de criar condições 
propícias ao surgimento de PME, 
reduzindo e eliminando as barreiras de 
acesso ao mercado em conformidade;

Or. en

Alteração 29
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Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais; solicita, por conseguinte, que, 
quando forem aplicadas ferramentas de 
filtragem automática, sejam introduzidas 
salvaguardas sólidas em matéria de 
transparência e responsabilidade, a par de 
uma supervisão pública independente e 
imparcial altamente qualificada;

Or. en

Alteração 30
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta a 
Comissão para o facto de a introdução de 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar o crescimento das PME;
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Or. en

Alteração 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que os intermediários 
em linha, nomeadamente as 
microempresas, as PME e os grandes 
intervenientes têm diferentes capacidades 
no que diz respeito à moderação dos 
conteúdos; alerta para o facto de a 
sobrecarga das empresas com novas 
obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

Or. en

Alteração 32
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; solicita que, 
nas plataformas, sejam introduzidas novas 
obrigações para dificultar ainda mais o 
crescimento das PME; considera que o 
recurso a tecnologias de reconhecimento 
automático de conteúdos deve ser 
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vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

proporcionado;

Or. en

Alteração 33
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME e exigir o recurso a ferramentas de 
filtragem automática, que podem muitas 
vezes levar à eliminação de conteúdos 
legais;

3. Reconhece que as PME e os 
grandes intervenientes têm diferentes 
capacidades no que diz respeito à 
moderação dos conteúdos; alerta para o 
facto de a sobrecarga das empresas com 
novas obrigações desproporcionadas poder 
dificultar ainda mais o crescimento das 
PME; recorda que não convém prever um 
controlo geral e que é necessário garantir 
o direito a um julgamento justo e a vias de 
recurso eficazes;

Or. en

Alteração 34
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Entende que regras de 
concorrência ex ante poderiam 
complementar o cumprimento de regras 
de concorrência ex post para combater 
comportamentos abusivos e outras 
distorções do mercado, que impedem uma 
concorrência justa e a igualdade de 
condições no mercado único digital, com 
o objetivo último de proteger as liberdades 
e os direitos fundamentais dos 
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consumidores;

Or. en

Alteração 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda que a diretiva relativa ao 
comércio eletrónico constitui o quadro 
jurídico dos serviços em linha no mercado 
interno que regula a gestão de conteúdos; 
sublinha que deve evitar-se qualquer 
fragmentação desse quadro em resultado 
da revisão da diretiva relativa ao comércio 
eletrónico;

Or. en

Alteração 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Regista as diferenças significativas 
entre os serviços digitais e apela a que se 
evite uma abordagem única para todos;

4. Regista que existem, 
frequentemente, diferenças significativas 
entre os serviços digitais; apela, por 
conseguinte, a que se evite uma 
abordagem única para todos, quando é 
necessária uma diferenciação de 
instrumentos;

Or. en

Alteração 37
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Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Regista as diferenças significativas 
entre os serviços digitais e apela a que se 
evite uma abordagem única para todos;

4. Regista as diferenças significativas 
entre os serviços digitais e apela a que se 
evite uma abordagem única para todos, 
pelo que propõe que os deveres de 
diligência dos intermediários variem 
consoante o seu modelo de negócio; 
entende que os intermediários cujas 
intervenções possam afetar as liberdades 
fundamentais dos utilizadores devem ter 
proteção máxima da responsabilidade, ao 
passo que os intermediários que permitem 
transações comerciais, incluindo 
publicidade, devem ser sujeitos a uma 
obrigação reforçada de diligência ativa 
para proteger os consumidores e 
proporcionar um sentimento de 
segurança e confiança;

Or. en

Alteração 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que o acesso à Internet 
se tornou um direito fundamental; 
observa que os cidadãos europeus partem 
do princípio que podem contactar os 
serviços de emergência a partir de todos 
os locais em que se encontram, embora 
não estejam necessariamente a par da 
situação em termos de cobertura da rede 
quando viajam na Europa; considera que, 
doravante, o acesso à rede telefónica e de 
Internet é necessário por motivos que se 
prendem com o acesso ao mercado 
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interno e de segurança; afirma que a 
tecnologia permite agora que uma rede 
nacional assegure a cobertura total e 
considera que os contratos de exploração 
deveriam prever a obrigação de prestar 
este serviço aos operadores;

Or. fr

Alteração 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar 
a abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a 
fim de continuar a combater a 
desinformação;

5. Recorda que a desinformação e os 
conteúdos ilícitos e nocivos nem sempre 
são ilegais em todos os Estados-Membros; 
solicita, por conseguinte, o estabelecimento 
de um mecanismo de notificação e ação 
bem definido; Entende que tal processo, 
prevendo requisitos para que as 
plataformas tomem medidas no que se 
refere aos conteúdos que alojam, deve ter 
em consideração as diferenças 
significativas entre os serviços digitais e 
ser proporcional ao seu alcance e às suas 
capacidades operacionais, de modo a 
evitar encargos regulamentares 
desnecessários para as plataformas e 
quaisquer restrições aos direitos 
fundamentais daí resultantes, como seja 
qualquer restrição à liberdade de 
expressão; apoia uma maior cooperação 
entre os Estados-Membros, as autoridades 
competentes e as plataformas, com o 
objetivo de desenvolver e melhorar 
abordagens não vinculativas baseadas em 
boas práticas, a fim de continuar a 
combater a desinformação;

Or. en
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Alteração 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar 
a abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a 
fim de continuar a combater a 
desinformação;

5. Recorda que a desinformação e os 
conteúdos ilícitos e nocivos, embora 
prejudiciais para a sociedade, nem sempre 
são ilegais em todos os Estados-Membros; 
solicita, por conseguinte, o estabelecimento 
de um processo de notificação e ação bem 
definido, bem como a introdução de 
obrigações para os operadores de 
empresas no sentido de tomarem medidas 
proativas, proporcionais ao seu alcance e 
às suas capacidades operacionais, para 
combater o surgimento de conteúdos 
ilícitos e nocivos, incluindo 
desinformação, nos seus serviços; apoia 
um diálogo intensivo entre as autoridades 
e as partes interessadas relevantes, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

Or. en

Alteração 41
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 

5. Recorda que a desinformação e os 
conteúdos ilícitos e potencialmente 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e ação bem 
definido, harmonizado, transparente e 
acessível no que se refere a conteúdos 
ilícitos; apoia um diálogo intensivo entre as 
autoridades e as partes interessadas 
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sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

relevantes, com o objetivo de avaliar a 
eficácia da abordagem não vinculativa 
baseada em boas práticas, como o Código 
de Conduta sobre Desinformação à escala 
da UE, a fim de continuar a combater a 
desinformação e outras categorias de 
conteúdos potencialmente nocivos;

Or. en

Alteração 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais e que nem 
todos os tipos de conteúdos ilícitos são 
harmonizados a nível da UE; solicita, por 
conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

Or. en

Alteração 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
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nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
mecanismo de notificação e ação 
harmonizado, transparente e 
juridicamente vinculativo; apoia um 
diálogo intensivo entre as autoridades e as 
partes interessadas relevantes, com o 
objetivo de aprofundar a abordagem não 
vinculativa baseada em boas práticas, 
como o Código de Conduta sobre 
Desinformação à escala da UE, a fim de 
continuar a combater a desinformação;

Or. en

Alteração 44
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e 
nocivos nem sempre são ilegais; solicita, 
por conseguinte, o estabelecimento de um 
processo de notificação e retirada bem 
definido; apoia um diálogo intensivo entre 
as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

5. Recorda que os conteúdos 
enganosos e nocivos nem sempre são 
ilegais; solicita, por conseguinte, o 
estabelecimento de um processo de 
notificação e retirada bem definido para 
tais conteúdos; apoia um diálogo intensivo 
entre as autoridades e as partes interessadas 
relevantes, com o objetivo de aprofundar a 
abordagem não vinculativa baseada em 
boas práticas, como o Código de Conduta 
sobre Desinformação à escala da UE, a fim 
de continuar a combater a desinformação;

Or. en

Alteração 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que, por vezes, uma 
informação distorcida resulta da 
existência de meios de comunicação 
social dominantes, cujo modelo 
empresarial apresenta lacunas e se baseia 
em auxílios estatais; considera que a 
Comissão autoriza muito facilmente este 
tipo de financiamento público, sem 
verificar que estes meios de comunicação 
social subvencionados controlam toda a 
informação que produzem; solicita que o 
mecanismo de controlo dos auxílios 
estatais seja alargado por forma a incluir 
os órgãos de comunicação social e os 
meios de comunicação social públicos;

Or. fr

Alteração 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de fazer a 
distinção entre conteúdos «ilícitos», 
«nocivos» e outros; observa que alguns 
conteúdos associados, por exemplo, a 
convicções religiosas ou posições 
políticas, podem ser considerados 
prejudiciais sem serem ilícitos; considera 
que os conteúdos lícitos prejudiciais não 
devem ser regulados ou definidos no ato 
legislativo sobre os serviços digitais;

Or. en

Alteração 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projeto de parecer
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N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Regista a importância de adotar 
regras adicionais em matéria de 
publicidade digital e de garantir a plena 
conformidade com as disposições do 
RGPD, a fim de evitar os modelos de 
negócio intrusivos, a manipulação 
comportamental e as práticas 
discriminatórias, que têm efeitos 
importantes no mercado único e nos 
direitos fundamentais, na privacidade e 
na segurança dos dados dos utilizadores;

Or. en

Alteração 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Assinala a proliferação de notícias 
falsas e da desinformação com conteúdos 
falsos ou enganosos, bem como de burlas 
aos consumidores através de produtos não 
seguros ou contrafeitos; insta a Comissão 
a prosseguir o seu trabalho e a explorar 
novas formas de combater as notícias 
falsas, preservando simultaneamente os 
direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Recorda a sua oposição à 
concessão de auxílios estatais a 
determinadas empresas do setor da 
imprensa que assim levam vantagem em 
relação àqueles que não beneficiam de 
tais auxílios; salienta que a distorção da 
concorrência criada no mercado interno é 
particularmente injustificada à luz dos 
muitos meios de comunicação social 
digitais excluídos desses auxílios, pese 
embora o facto de exercerem uma 
atividade semelhante, com um público 
comparável, ou mesmo superior;

Or. fr

Alteração 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Realça que as aplicações de 
localização devem respeitar os direitos à 
privacidade, para além das disposições do 
RGPD;

Or. en

Alteração 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua 
opinião de que a delegação da 
responsabilidade pela definição de limites 
à liberdade de expressão nas empresas 
privadas é inaceitável e cria riscos, tanto 
para os cidadãos como para as empresas, 
nenhum dos quais está habilitado a tomar 
tais decisões.

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha que, se o 
procedimento de recurso e 
contranotificação apurar que a atividade 
ou a informação notificada não é ilícita, o 
intermediário em linha deverá repor o 
conteúdo removido, sem demora 
injustificada, ou permitir que o utilizador 
o recarregue, sem prejuízo das cláusulas 
de serviço da plataforma. salienta que os 
direitos fundamentais deverão ser 
protegidos de forma mais eficaz mediante 
a introdução de mais relatórios de 
transparência e mecanismos 
extrajudiciais de resolução de litígios para 
ajudar a resolver as queixas dos 
utilizadores afetados;

Or. en

Alteração 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 

6. Apela à introdução de 
salvaguardas adequadas e requisitos de 
processo equitativo, incluindo a 
supervisão e verificação humanas de 
todas as queixas, bem como de 
instrumentos de contranotificação, a fim de 
assegurar que as decisões de remoção são 
rigorosas e que os proprietários de 
conteúdos possam defender os seus direitos 
de forma adequada e atempada quando 
notificados de qualquer retirada; sublinha a 
sua opinião de que a delegação da 
responsabilidade pela definição de limites à 
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decisões. liberdade de expressão unicamente nas 
empresas privadas é inaceitável e cria 
riscos, tanto para os cidadãos como para as 
empresas, pelo que a remoção de 
conteúdos deve ser objeto de 
acompanhamento pelas autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei.

Or. en

Alteração 53
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 
decisões.

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
responsáveis pelo carregamento de 
conteúdos possam defender os seus 
direitos de forma adequada e atempada 
quando notificados de qualquer retirada de 
conteúdos alegadamente ilegais; sublinha 
a sua opinião de que a delegação da 
responsabilidade de restringir o direito à 
liberdade de expressão dos utilizadores em 
linha nas empresas privadas é inaceitável e 
cria riscos, tanto para os indivíduos como 
para as empresas; exige a garantia de vias 
de recurso efetivas e a possibilidade de 
controlo jurisdicional para assegurar a 
disponibilização, para todas as partes, de 
procedimentos acessíveis, a preços 
comportáveis, independentes e eficazes;

Or. en

Alteração 54
Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 
decisões.

6. Apela à introdução de 
salvaguardas adequadas, obrigações em 
matéria de garantias processuais e 
procedimentos de contranotificação para 
que os responsáveis pelo carregamento de 
conteúdos possam defender os seus direitos 
de forma adequada e atempada quando 
notificados de qualquer retirada; sublinha a 
sua opinião de que a delegação da 
responsabilidade pela definição de limites à 
liberdade de expressão nas empresas 
privadas é inaceitável; Entende que a 
remoção de conteúdos deve ser, sempre 
que necessário, objeto de 
acompanhamento pelas autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei;

Or. en

Alteração 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 
decisões.

6. Apela à introdução de 
salvaguardas adequadas, obrigações em 
matéria de garantias processuais e 
procedimentos de contranotificação para 
que os proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável; Entende que a remoção de 
conteúdos deve ser, sempre que 
necessário, objeto de acompanhamento 
pelas autoridades responsáveis pela 
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aplicação da lei;

Or. en

Alteração 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 
inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 
decisões.

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
responsáveis pelo carregamento de 
conteúdos possam defender as suas 
posições de forma adequada e atempada 
quando notificados de qualquer retirada; 
sublinha a sua opinião de que a 
responsabilidade dos prestadores de 
serviços em linha no combate à 
divulgação de conteúdos ilegais deve ser 
exercida no âmbito de um quadro 
legislativo claro e sujeita a controlo 
judicial.

Or. en

Alteração 57
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão nas empresas privadas é 

6. Apela à introdução de instrumentos 
de contranotificação para que os 
proprietários de conteúdos possam 
defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada quando notificados 
de qualquer retirada; sublinha a sua opinião 
de que a delegação da responsabilidade 
pela definição de limites à liberdade de 
expressão unicamente nas empresas 
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inaceitável e cria riscos, tanto para os 
cidadãos como para as empresas, nenhum 
dos quais está habilitado a tomar tais 
decisões.

privadas é inaceitável e cria riscos, tanto 
para os cidadãos como para as empresas.

Or. en

Alteração 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Entende que práticas como o 
desenvolvimento de novos modelos de 
negócio inovadores e o reforço do 
mercado único digital através da 
eliminação das barreiras à livre 
circulação dos conteúdos digitais, 
barreiras essas que criam mercados 
nacionais fragmentados e promovem a 
procura de conteúdos ilegais, 
demonstraram funcionar no passado, 
nomeadamente no que diz respeito às 
violações dos direitos de propriedade 
intelectual;

Or. en

Alteração 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que a introdução de 
serviços digitais tem de ser acompanhada 
de algumas medidas destinadas a 
desenvolver o conhecimento e as 
competências dos cidadãos e das 
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pequenas empresas em matéria de 
digitalização, a fim de garantir que todos 
os cidadãos têm acesso a esses serviços;

Or. en

Alteração 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Assinala que o novo ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve também 
abordar os desafios colocados pelos 
algoritmos no que diz respeito à garantia 
da não discriminação, da transparência e 
da explicabilidade, bem como da 
responsabilidade; faz notar a necessidade 
de monitorizar os algoritmos e avaliar os 
riscos associados, de utilizar conjuntos de 
dados de elevada qualidade e não 
enviesados, assim como de ajudar as 
pessoas a obter acesso a variados 
conteúdos e opiniões, assim como 
variados produtos e serviços de alta 
qualidade;

Or. en

Alteração 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Reconhece que, embora se possa 
facilmente demonstrar a natureza ilegal 
de determinados tipos de conteúdos, se 
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afigura mais difícil tomar uma decisão 
relativamente a outros tipos de conteúdos, 
pois tal exigiria contextualização;   alerta 
para o facto de alguns instrumentos 
automatizados não serem suficientemente 
sofisticados para ter em conta os 
contextos, facto que é suscetível de 
restringir desnecessariamente a liberdade 
de expressão;

Or. fr

Alteração 62
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Apela à introdução de requisitos 
de transparência e responsabilização no 
que se refere aos processos de tomada de 
decisão sobre sinalização de conteúdos 
para prestadores de serviços de 
alojamento de conteúdos e fornecedores 
de ferramentas de reconhecimento 
automatizado de conteúdos, incluindo, no 
mínimo, a documentação pública da 
existência e do funcionamento de 
tecnologias de reconhecimento de 
conteúdos; os requisitos de transparência 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
alojamento de conteúdos devem incluir o 
número de todas as notificações 
recebidas, os motivos para determinar a 
legalidade dos conteúdos ou a forma 
como infringem os cláusulas de serviço, 
os calendários concretos para notificar o 
responsável pelo carregamento, o número 
de recursos que receberam e como foram 
resolvidos, e o número de retiradas 
erróneas;

Or. en
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Alteração 63
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que práticas como a 
definição de perfis interferem 
profundamente com os direitos e as 
liberdades das pessoas; reconhece que o 
quadro do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados não protege 
adequadamente os consumidores contra a 
criação de perfis e as decisões 
automatizadas injustificadas; considera, 
por conseguinte, que, para assegurar uma 
proteção adequada dos consumidores, os 
dados pessoais apenas devem ser 
utilizados quando tal se afigurar 
necessário para a prestação do serviço 
solicitado;

Or. en

Alteração 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que o atual mecanismo de 
notificação e retirada não impede o 
recarregamento do conteúdo ilegal 
anteriormente retirado; salienta o volume 
de serviços e conteúdos disponíveis em 
linha nos dias de hoje; apela, por 
conseguinte, a um quadro reforçado que 
preveja um mecanismo de notificação e 
retirada definitiva para garantir que os 
prestadores de serviços em linha tomem 
medidas eficazes no sentido de assegurar 
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que os conteúdos ilegais legitimamente 
removidos dos seus serviços na sequência 
de uma notificação não são recarregados.

Or. en

Alteração 65
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recomenda que o pacote do ato 
legislativo sobre os serviços digitais 
introduza normas e procedimentos 
harmonizados para combater os 
conteúdos ilegais em linha, aplicáveis à 
moderação de conteúdos pelas 
plataformas de alojamento de conteúdos - 
com base em mecanismos de notificação e 
ação - e à supervisão de conteúdos pela 
autoridade nacional, que garantam 
salvaguardas suficientes contra medidas 
restritivas abusivas, incluindo o controlo 
efetivo por um tribunal ou outro órgão 
decisório independente; considera que 
tais normas devem diferenciar e 
estabelecer abordagens distintas 
dependendo dos interesses protegidos que 
o conteúdo alegadamente ilegal possa 
prejudicar.

Or. en

Alteração 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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6-B. Nota que a falta de acesso de 
certas categorias de cidadãos a serviços 
digitais conduziria à exclusão e à violação 
dos direitos de igualdade de acesso ao 
mercado e à informação;

Or. en

Alteração 67
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Apela à obrigação de 
transparência para os sistemas de 
recomendação dos prestadores de serviços 
de alojamento de conteúdos, a qual deve 
assumir a forma de acesso em tempo real, 
de alto nível e anonimizado, através de 
uma API pública, e incluir a 
documentação pública dos resultados das 
recomendações e o seu público, as 
decisões de classificação específicas de 
conteúdos e outras intervenções da 
plataforma, bem como as estruturas 
organizativas que controlam esses 
sistemas;

Or. en

Alteração 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que o acesso aos serviços 
de uma rede digital deveria permitir – 
numa situação de igualdade de condições 
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de subscrição – o acesso equitativo e 
indiscriminado a toda a rede;   incentiva, 
por conseguinte, a proibição das práticas 
de limitar publicações e perfis com base 
nas características, opiniões ou interesses 
dos utilizadores, bem como as práticas de 
ocultar ou banir furtivamente, sempre que 
estas não resultem de uma irregularidade 
cometida por um utilizador claramente 
identificado;

Or. fr

Alteração 69
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Assinala que a interferência com a 
liberdade de expressão deve estar prevista 
por lei, pelo que insiste que o pacote do 
ato legislativo sobre os serviços digitais 
não permita, em caso algum, que as 
autoridades ordenem a remoção de 
conteúdos legais com a justificação de 
serem «nocivos» ou «falsos».

Or. en

Alteração 70
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Considera que o órgão da UE 
encarregue da supervisão da aplicação 
das normas e do procedimento para 
combater os conteúdos ilegais em linha 
deve monitorizar e controlar tanto a 
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moderação de conteúdos pelas 
plataformas de alojamento de conteúdos 
como a supervisão de conteúdos pelas 
autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta o direito à educação e à 
identidade cultural, bem como a 
necessidade de uma apresentação dos 
conteúdos em linha fiel à verdade dos 
conteúdos aí apresentados, em particular 
quando se trata de classificar as obras de 
ficção em produtos «recreativos» ou 
«históricos».

Or. fr

Alteração 72
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Solicita uma obrigação de 
avaliação de riscos para as ferramentas 
de sinalização automatizada de conteúdos 
utilizadas pelos prestadores de serviços de 
alojamento de conteúdos, que funcionaria 
em regime de corregulação e seria 
conduzida a intervalos regulares previstos 
por lei;

Or. en
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Alteração 73
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Apela à criação de um órgão da 
UE encarregue de monitorizar e garantir 
o cumprimento das disposições da futura 
regulamentação, incluindo a análise dos 
relatórios de transparência e a realização 
de auditorias aos algoritmos fornecidos 
aos prestadores de serviços de alojamento 
de conteúdos e por estes utilizados para 
sinalização de conteúdos e sistemas de 
recomendação;

Or. en

Alteração 74
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Solicita a criação de conselhos de 
redes sociais de corregulação, socialmente 
representativos e diversos, 
particularmente equilibrados em termos 
de género, enquanto mecanismo 
multilateral que constituiria um fórum 
aberto, transparente, responsável e 
participativo para abordar os princípios 
da moderação de conteúdos;

Or. en

Alteração 75
Alexandra Geese
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em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Exorta os Estados-Membros a 
criarem organismos independentes de 
resolução de litígios encarregues de 
resolver litígios entre responsáveis pelo 
carregamento de conteúdos, notificadores 
e prestadores de serviços de alojamento de 
conteúdos;

Or. en

Alteração 76
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-G. Insta a Comissão a incluir o 
princípio da «liberdade de expressão 
desde a conceção», segundo o qual o 
prestador de serviços de alojamento de 
conteúdos implementa, de forma eficaz, 
tanto na fase de conceção do serviço como 
na fase de prestação do serviço, medidas 
técnicas e organizacionais adequadas e 
integra as salvaguardas necessárias na 
prestação do serviço, a fim de cumprir os 
requisitos de quaisquer futuras 
regulamentações e proteger os direitos dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 77
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 6-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-H. Exorta a Comissão a introduzir 
normas mínimas para os regulamentos 
internos, como sejam as condições ou as 
orientações da comunidade, dos 
prestadores de serviços de alojamento de 
conteúdos e dos fornecedores de 
ferramentas de moderação de conteúdos, 
a fim de prever salvaguardas para os 
direitos fundamentais, designadamente no 
que se refere ao cumprimento da 
transparência, acessibilidade, equidade, 
previsibilidade e não discriminação;

Or. en

Alteração 78
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-I. Recorda que a criação de perfis, a 
par da publicidade direcionada, não só 
põe em causa o quadro democrático, 
como também resulta numa vantagem 
concorrencial injusta para intervenientes 
privados dominantes que recolhem 
grandes quantidades de dados, pelo que 
insta a Comissão a limitar a publicidade 
direcionada, a fim de criar condições de 
concorrência equitativas para as PME;

Or. en

Alteração 79
Alexandra Geese



PE650.628v01-00 46/46 AM\1204141PT.docx

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-J. Recorda que a escolha de 
ferramentas algorítmicas para os sistemas 
de recomendação suscita preocupações 
em matéria de responsabilização e 
transparência; salienta, por conseguinte, 
a necessidade de garantir o direito dos 
utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

Or. en


