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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta as diretrizes de negociação do Conselho para o Acordo sobre o Comércio 

de Serviços (TiSA)1, 

A. Considerando que a União está vinculada pelas disposições da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (a seguir, a Carta), nomeadamente pelo artigo 8.º 

relativo ao direito de proteção de dados pessoais, assim como pelo artigo 16.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), relativo a este mesmo direito; 

considerando que a Carta constitui um dos principais pilares do direito primário da UE e 

deve ser plenamente respeitada em todos os acordos internacionais; 

B. Considerando que a União Europeia está vinculada, pelo artigo 2.º do Tratado da União 

Europeia (TUE), entre outros, aos valores da democracia e do Estado de direito; 

C. Considerando que a União está vinculada, pelos artigos 20.º e 21.º da Carta, aos princípios 

da igualdade perante a lei e da não discriminação; 

D. Considerando que tanto o artigo 1.º como o artigo 10.º, n.º 3, do Tratado da União 

Europeia estabelecem que as decisões devem ser tomadas de forma tão aberta e tão 

próxima dos cidadãos quanto possível; que a transparência e o diálogo aberto entre os 

parceiros, incluindo os cidadãos, se revestem de uma importância crucial durante as 

negociações e a fase de execução; que o Parlamento subscreve o apelo do Provedor a uma 

abordagem transparente; 

E. Considerando que as negociações em matéria de comércio internacional, nomeadamente o 

Acordo sobre o Comércio de Serviços (TiSA), também incidem sobre fluxos 

internacionais de dados mas deixam de parte a privacidade e a proteção de dados, que 

serão debatidas em paralelo; 

F. Considerando que o projeto de texto sobre comércio eletrónico apresentado pelos Estados 

Unidos para o TiSA poria em causa as regras e garantias da UE em matéria de 

transferência de dados pessoais para países terceiros; que o Parlamento se reserva o direito 

de emitir parecer após apreciação de eventuais propostas e projetos futuros relativos ao 

TiSA; 

1. Formula as seguintes recomendações à Comissão: 

 (a) Deve garantir o pleno respeito das normas da UE em matéria de direitos fundamentais 

através da inclusão sistemática de uma cláusula, juridicamente vinculativa e 

suspensiva, de direitos humanos nos acordos de comércio entre a UE e países 

terceiros; 

                                                 
1 Documento do Conselho 6891/13 ADD 1. 
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 (b) Deve incorporar, como uma das principais prioridades, uma disposição horizontal 

abrangente e inequívoca, baseada no artigo XIV do Acordo Geral sobre Comércio de 

Serviços (GATS), que exclua por completo do âmbito de aplicação do acordo as 

regras da UE em matéria de proteção de dados pessoais, existentes e futuras, e não 

inclua qualquer condição de que deve ser consonante com os demais capítulos do 

TiSA, e garantir que o acordo não obsta à aplicação de exceções sobre a prestação de 

serviços justificáveis no âmbito das regras pertinentes da Organização Mundial do 

Comércio (artigos XIV e XIV-A do GATS); 

 (c) Deve garantir que a transferência de dados pessoais para fora da União está 

condicionada ao respeito da legislação da UE sobre proteção de dados no que se refere 

às transferências para países terceiros; só deve negociar disposições que afetam os 

fluxos de dados pessoais se for garantido e respeitado o pleno cumprimento das 

normas da UE sobre proteção de dados; 

 (d) Deve opor-se às disposições sobre proteção de dados pessoais incluídas no projeto de 

texto dos Estados Unidos sobre o capítulo relativo ao comércio eletrónico; 

 (e) Deve ter presente que as regras da UE em matéria de transferência de dados pessoais 

podem proibir o tratamento destes dados em países terceiros se estes não respeitarem o 

nível de adequação de normas exigido pela UE; deve insistir na necessidade de as 

disposições do acordo referentes à localização de estabelecimentos e equipamentos de 

tratamento de dados serem conformes com as regras da UE em matéria de 

transferência de dados; deve cooperar com os países terceiros nas instâncias adequadas 

tendo em vista a adoção de normas elevadas e pertinentes de proteção de dados em 

todo o mundo; 

 (f) Deve respeitar integralmente a necessidade de transparência e de responsabilização 

nas negociações ao longo de todo o processo e cumprimento da obrigação estabelecida 

no artigo 218.º, n.º 10, do TFUE, que foi confirmada recentemente num acórdão do 

TJE como tendo caráter estatutário1, de informar imediata e plenamente o Parlamento 

em todas as etapas das negociações; deve garantir acesso do público aos documentos 

de negociação pertinentes de todas as partes, salvo documentos clara e 

justificadamente considerados secretos numa base casuística, com uma justificação 

pública da medida em que o acesso às partes confidenciais do documento em questão 

é suscetível de prejudicar efetiva e especificamente os interesses protegidos pelas 

exceções, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos 

documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão2; deve garantir que o 

acordo em nada afeta a legislação da UE ou dos Estados-Membros relativa ao acesso 

do público aos documentos oficiais. 

  

  

                                                 
1 Processo C-658/11, Parlamento/Conselho, acórdão de 24 de junho de 2014. 
2 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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