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Alteração 1
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Salienta que a reforma do atual 
regime de responsabilidade para os 
prestadores de serviços digitais deve ser 
proporcionado, não pode colocar em 
desvantagem as pequenas e médias 
empresas e não pode limitar a inovação, o 
acesso à informação e a liberdade de 
expressão;

Or. en

Alteração 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Salienta que o Ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve proporcionar 
condições de concorrência equitativas 
assegurando suficiente clareza jurídica no 
que respeita aos conceitos e definições 
incluídos na legislação e abrangendo 
todos os intervenientes pertinentes que 
disponibilizam serviços digitais na União, 
independentemente de estarem 
estabelecidos dentro ou fora da União;

Or. en

Alteração 3
Dragoş Tudorache

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento, adotando uma 
abordagem diferenciada e baseada nos 
riscos no que diz respeito à aplicação dos 
algoritmos, com regras mais estritas para 
os algoritmos que podem constituir 
ameaças aos direitos e liberdades 
fundamentais;

Or. en

Alteração 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação, os 
direitos das crianças e a liberdade de 
expressão e de informação, tal como 
consagrados nos Tratados e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
implementar uma obrigação de 
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algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

transparência, de facilidade de utilização e 
de explicação aos consumidores, em 
linguagem corrente, dos algoritmos, bem 
como a possibilidade de intervenção 
humana, para além de outras medidas, 
como auditorias independentes e testes de 
esforço específicos para favorecer e 
assegurar o cumprimento;

Or. en

Alteração 5
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação, a 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual e a liberdade de expressão e de 
informação, tal como consagrados nos 
Tratados e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; insta, 
por conseguinte, a Comissão a 
implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

Or. fr

Alteração 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a privacidade, a proteção 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, sanções para fazer respeitar 
estas obrigações, bem como a 
possibilidade de intervenção humana, para 
além de outras medidas, como auditorias 
independentes e testes de esforço 
específicos para favorecer e assegurar o 
cumprimento;

Or. en

Alteração 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e 
a liberdade de expressão e de informação, 
tal como consagrados nos Tratados e na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais e a liberdade de 
expressão e de informação, tal como 
consagrados nos Tratados e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
implementar uma obrigação de não 
discriminação, de vigilância, de avaliação, 
de transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
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e assegurar o cumprimento; testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

Or. es

Alteração 8
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a proteção da privacidade e 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

1. Sublinha que os serviços digitais e 
os algoritmos subjacentes têm de respeitar 
plenamente os direitos fundamentais, 
nomeadamente a privacidade e a proteção 
dos dados pessoais, a não discriminação e a 
liberdade de expressão e de informação, tal 
como consagrados nos Tratados e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; insta, por conseguinte, a 
Comissão a implementar uma obrigação de 
transparência e de explicação dos 
algoritmos, bem como a possibilidade de 
intervenção humana, para além de outras 
medidas, como auditorias independentes e 
testes de esforço específicos para favorecer 
e assegurar o cumprimento;

Or. en

Alteração 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 1 – travessão 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

- as referidas auditorias 
independentes deverão ser realizadas 
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anualmente, à semelhança do que 
acontece no setor financeiro, para 
examinar se, na prática, a política de 
dados, os algoritmos e o sistema de pesos 
e contrapesos estão em conformidade com 
os critérios especificados e são 
controlados por uma autoridade de 
supervisão independente adequada;

Or. en

Alteração 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Observa que as plataformas utilizam 
algoritmos de decisão automatizada para 
difundir e ordenar os conteúdos 
apresentados aos utilizadores, 
nomeadamente organizando o seu «feed» 
pessoal; salienta que estes algoritmos, a 
forma como funcionam e o modo como 
ordenam os conteúdos apresentados 
constituem uma caixa negra para os 
utilizadores, que lhes retira possibilidades 
de escolha e controlo, permite a criação 
de câmaras de eco e gera desconfiança 
nos serviços digitais; insta a Comissão a 
obrigar os serviços digitais, na sua 
proposta de ato legislativo, a 
apresentarem os conteúdos 
cronologicamente por defeito e a 
aumentarem o controlo dos utilizadores 
para que estes possam influenciar os 
conteúdos que veem por defeito;

Or. en

Alteração 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que os conteúdos ilegais 
em linha devem ser tratados da mesma 
forma que os conteúdos ilegais fora de 
linha, respeitando integralmente os 
direitos fundamentais; salienta que os 
conteúdos ilegais em linha não só 
comprometem a confiança dos cidadãos 
no ambiente digital, como podem ter 
consequências graves e prolongadas na 
segurança interna e nos direitos 
fundamentais, principalmente das 
crianças; sublinha que detetar e remover 
ou bloquear, de forma rápida e coerente, 
os conteúdos ilegais em linha continua a 
ser um desafio urgente, uma vez que as 
abordagens nacionais relativas à remoção 
ou bloqueio de conteúdos ilegais em linha 
não estão suficientemente harmonizadas; 
reconhece que é necessário estabelecer 
uma distinção entre os vários tipos de 
conteúdos ilegais em linha, já que alguns 
conteúdos, nomeadamente associados à 
exploração sexual de crianças, são 
manifestamente ilegais, enquanto a 
natureza de outros tipos de conteúdos 
pode depender da legislação nacional 
aplicável e apenas pode ser avaliada 
através da contextualização;

Or. en

Alteração 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que a transparência é 
uma característica significativa num 
algoritmo utilizado para produtos e 
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serviços digitais; os prestadores de 
serviços digitais devem ser obrigados a 
disponibilizar, se tal lhes for solicitado 
pelas autoridades competentes, os seus 
algoritmos confidenciais, a explicar o 
objetivo pretendido e a comparar este 
objetivo com o resultado efetivamente 
alcançado; os prestadores de serviços 
digitais devem alterar e adaptar os seus 
algoritmos imediatamente se o resultado 
pretendido for considerado ilícito ou 
antiético; as bibliotecas de algoritmos de 
fonte aberta devem ser incentivadas 
enquanto instrumentos que aumentam a 
transparência e aceleram a adoção da 
tecnologia e a qualidade da arquitetura;

Or. en

Alteração 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que o mecanismo de 
notificação e ação deve classificar 
diferentes tipos de fornecedores, setores e 
conteúdos ilegais, especialmente os 
conteúdos ilegais associados ao abuso 
sexual de crianças, cuja natureza é 
manifestamente ilegal;

Or. en

Alteração 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-B. Salienta que a utilização exclusiva 
de medidas de notificação e retirada e da 
ação voluntária de intermediários em 
linha não é suficiente para combater 
eficazmente os conteúdos ilegais em 
linha; considera que a responsabilidade 
dos intermediários em linha no combate a 
conteúdos manifestamente ilegais nas 
suas plataformas e nas infraestruturas 
que fornecem deve ser consideravelmente 
aumentada, tendo também em conta o seu 
alcance e as suas capacidades 
operacionais; sublinha a importância de 
complementar esta responsabilidade com 
vias de recurso eficazes para os 
fornecedores cujos conteúdos foram 
removidos; salienta, a este respeito, que é 
necessária uma base jurídica explícita 
para medidas pró-ativas destinadas a 
detetar e remover ou bloquear conteúdos 
ilegais conhecidos, complementada por 
regras claras sobre o dever de diligência, 
a fim de assegurar o cumprimento dos 
requisitos do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
(RGPD)1-A;
_________________
1-A 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).

Or. en

Alteração 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

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

1-B. Sublinha que, nos casos de 
negação de acesso a um produto ou 
serviço digital, os consumidores devem 
poder sempre pedir informações sobre a 
lógica da decisão e o processo de decisão; 
observa igualmente que os consumidores 
devem ser sempre explicitamente 
informados, independentemente de 
interagirem com um ser humano ou uma 
máquina; salienta que os seres humanos 
devem ter sempre a responsabilidade 
final; insta a Comissão a explicitar o 
papel significativo dos operadores 
humanos na execução material de uma 
decisão tomada por um sistema de 
inteligência artificial (IA);

Or. en

Alteração 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Salienta que os conteúdos ilegais 
em linha podem facilmente ser 
multiplicados e que o seu impacto 
negativo pode ser amplificado num espaço 
de tempo muito curto; recorda que só o 
Facebook bloqueou 1,2 milhões de cópias 
do vídeo dos ataques de Christchurch, de 
março de 2019, no ponto de carregamento 
e removeu mais 300 000 cópias nas 24 
horas seguintes ao ataque, e salienta que 
tal não teria sido possível se cada remoção 
ou decisão de bloqueio estivesse sujeita a 
verificação humana; entende, por 
conseguinte, que os intermediários em 
linha deve ser expressamente autorizados 
a recorrer a ferramentas automatizadas 
para detetar e remover ou bloquear o 
acesso a conteúdos cuja ilegalidade tenha 
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sido estabelecida por um tribunal ou cuja 
natureza possa ser facilmente 
determinada sem contextualização; 
salienta, porém, que não deve existir uma 
obrigação geral de vigilância;

Or. en

Alteração 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Reitera, por outro lado, que a 
cooperação entre os intermediários em 
linha e as autoridades nacionais 
competentes deve ser melhorada para 
assegurar a rápida remoção de conteúdos 
assinalados pelas autoridades 
competentes e uma investigação e 
repressão efetivas dos fornecedores de 
conteúdos ilegais; sublinha a importância 
de harmonizar as regras e procedimentos 
em toda a União no que se refere à 
remoção ou bloqueio de conteúdos após 
notificações das autoridades de aplicação 
da lei, incluindo prazos adequados para 
as respostas a pedidos de remoção 
legítimos e sanções pela recusa 
sistemática em responder a tais pedidos;

Or. en

Alteração 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. Salienta a necessidade de garantir 
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que as decisões de remoção ou bloqueio 
sejam rigorosas e justificadas e respeitem 
os direitos fundamentais; reitera que os 
fornecedores de conteúdos devem ter 
acesso a vias de reparação judicial para 
assegurar o direito de recurso efetivo; 
salienta, a este respeito, que devem ser 
impostas obrigações de transparência aos 
intermediários em linha no que diz 
respeito aos critérios utilizados para 
decisões sobre remoção ou bloqueio e às 
tecnologias utilizadas para assegurar a 
aplicação das garantias necessárias e 
evitar a discriminação e remoções ou 
bloqueios desnecessários; considera 
também que é necessária maior 
transparência, quer das plataformas em 
linha quer das autoridades de aplicação 
da lei, no que respeita aos tipos de 
conteúdos removidos e aos motivos dessa 
remoção;

Or. en

Alteração 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 
frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que antecipe o 
futuro, proteja a privacidade, preveja um 
dever de diligência razoável que assegure a 
dignidade digital e combata eficazmente os 
conteúdos ilegais; frisa, a este respeito, 
que todos os prestadores de serviços 
digitais têm de respeitar plenamente a 
legislação da União em matéria de 
proteção de dados, nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(RGPD)1 e a Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
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liberdade de expressão; (Privacidade Eletrónica)2, atualmente em 
revisão, bem como outros atos legislativos 
da União que lhes imponham obrigações 
com vista a equilibrar o direito dos 
utilizadores à liberdade de expressão com 
o direito à liberdade e à segurança;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Alteração 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 
frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 
frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão; sublinha que o Ato 
legislativo sobre os serviços digitais deve 
respeitar o quadro geral dos direitos 
fundamentais europeus de utilizadores e 
consumidores, nomeadamente a não 
discriminação, a justiça e a liberdade de 
expressão;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Or. es

Alteração 21
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 
frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a segurança digital 
dos cidadãos, que está subjacente ao 
respeito do princípio da livre circulação 
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plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

dos serviços digitais; frisa, por 
conseguinte, a este respeito, que todos os 
serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Or. fr

Alteração 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
exige um quadro legislativo forte que 
antecipe o futuro e proteja os dados 
pessoais e a privacidade; frisa, por 
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frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

conseguinte, a este respeito, que todos os 
serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão e a não 
discriminação;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Alteração 23
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 

2. Salienta que o rápido 
desenvolvimento dos serviços digitais 
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exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e um dever de diligência 
razoável que assegure a dignidade digital; 
frisa, por conseguinte, a este respeito, que 
todos os serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

exige uma legislação forte que proteja a 
privacidade e os dados pessoais para 
assegurar a dignidade digital; frisa, por 
conseguinte, a este respeito, que todos os 
serviços digitais têm de respeitar 
plenamente a legislação da União em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RGPD)1 e a Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (Privacidade Eletrónica)2, 
atualmente em revisão, bem como a 
liberdade de expressão;

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
sector das telecomunicações (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en

Alteração 24
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 2-A

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que é essencial proteger 
melhor os cidadãos e os consumidores 
contra a difusão de conteúdos ilegais ou 
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lesivos, que atentam contra os direitos 
fundamentais das pessoas e contra a 
democracia; entende que é necessário 
aumentar a responsabilidade das 
plataformas em linha, através da 
aplicação de um quadro comum, a fim de 
identificar e retirar eficazmente os 
conteúdos ilegais; considera, 
nomeadamente, que um quadro 
harmonizado a nível da União deve 
basear-se em obrigações relativas ao 
dever de diligência, que as plataformas 
têm de cumprir introduzindo medidas 
pró-ativas e eficazes, para além das 
obrigações em matéria de transparência e 
de informação; considera que é 
importante acompanhar os mecanismos 
de «notificação e ação» para identificar 
novos conteúdos, através de obrigações de 
vigilância dos conteúdos anteriormente 
considerados ilegais e retirados, a fim de 
evitar o seu reaparecimento em linha;

Or. fr

Alteração 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca a necessidade de as 
políticas do mercado único digital 
identificarem normas gerais para 
infraestruturas digitais aceitáveis na 
conceção do «pacote tecnológico» dos 
serviços digitais ou dos produtos 
digitais/inteligentes; solicita à Comissão 
que defina e aplique normas para que o 
hardware, o software, o código de 
programação, os sistemas de 
conectividade e a arquitetura de gestão de 
armazenamento/dados sejam 
configurados por defeito de forma a 
proteger a privacidade dos consumidores, 
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garantindo que os dados dos 
consumidores sejam utilizados 
exclusivamente nos nós dos dispositivos 
ligados que melhoram a experiência do 
consumidor e não sejam transferidos para 
terceiros para fins comerciais sem o 
consentimento explícito do consumidor;

Or. en

Alteração 26
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que as atividades em 
linha de cada pessoa permitem 
observações profundas da sua 
personalidade e possibilitam a sua 
manipulação e que, por conseguinte, a 
recolha geral e indiscriminada de dados 
pessoais relativos a todas as utilizações de 
um serviço digital interfere de forma 
desproporcionada com o direito à 
privacidade; confirma que os utilizadores 
têm o direito de não ser sujeitos a um 
rastreamento invasivo quando utilizam 
serviços digitais; salienta que, respeitando 
o espírito da jurisprudência sobre os 
metadados nas comunicações, as 
autoridades públicas devem ter acesso aos 
dados de subscrição e metadados dos 
utilizadores apenas para investigar 
suspeitas de infrações graves, com 
autorização judicial prévia;

Or. en
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Alteração 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão a estabelecer um 
quadro de notificação e ação claramente 
definido para utilização pelas plataformas 
de alojamento de conteúdos no combate 
aos conteúdos ilegais; salienta que este 
quadro deve garantir os direitos 
fundamentais dos utilizadores através do 
acesso a vias de reparação judicial e ao 
direito de recurso;

Or. en

Alteração 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta a importância de 
obrigações claras no que respeita à 
moderação de conteúdos; realça, por este 
motivo, o princípio de que o que é ilegal 
fora de linha também é ilegal em linha e a 
necessidade de proibir a vigilância geral; 
solicita à Comissão que faça prevalecer 
estes princípios na proposta relativa ao 
Ato legislativo sobre os serviços digitais;

Or. en

Alteração 29
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Está convencido de que os 
prestadores de serviços digitais não podem 
reter dados para efeitos de aplicação da 
lei, a menos que seja diretamente 
ordenada uma retenção específica de 
dados individuais do utilizador por uma 
autoridade pública competente e 
democraticamente responsável, em 
consonância com o direito da União;

Or. en

Alteração 30
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Observa que os serviços digitais 
utilizam algoritmos avançados, que 
analisam ou preveem aspetos 
relacionados com as preferências, 
interesses ou comportamentos pessoais do 
utilizador, para definição de perfis; 
salienta que a qualidade dos resultados 
dos algoritmos de decisão automatizada 
depende da qualidade dos dados utilizados 
e dos parâmetros pré-determinados 
escolhidos; realça que a utilização de 
algoritmos de decisão automatizada exige 
um quadro legislativo forte que proteja a 
privacidade e os dados pessoais e que, a 
par de uma obrigação de dever de 
diligência na supervisão do uso legítimo 
dos algoritmos, que não se aplica à 
moderação de conteúdos, assegure o 
pleno cumprimento das regras; insta, por 
conseguinte, a Comissão a elaborar um 
regime de dever de diligência, com base 
na Diretiva sobre o comércio eletrónico1-

A, através de orientações setoriais 
pormenorizadas, a fim de utilizar os 
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algoritmos de decisão automatizada em 
conformidade com os direitos 
fundamentais de proteção dos dados 
pessoais e da privacidade, estabelecidos 
no Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados2-A;
_________________
1-A Considerando 48 da Diretiva sobre o 
comércio eletrónico, de 2000.
2-A Considerando 71 e artigo 22.º do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados.

Or. en

Alteração 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Entende que a UE deve 
desenvolver capacidades próprias de 
serviços na nuvem e facilitar o 
desenvolvimento de um sistema 
descentralizado e interoperável de 
governação de dados que permita a 
utilização eficiente das infraestruturas 
locais, incluindo computação em 
nevoeiro, computação em névoa e 
computação periférica. solicita à 
Comissão que permita o desenvolvimento 
destas infraestruturas de dados locais 
para apoiar a expansão dos produtos de 
consumo da Internet das coisas (IdC), os 
produtos industriais da IdC e as 
aplicações das Cidades Inteligentes;

Or. en

Alteração 32
Patrick Breyer
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em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que, para ultrapassar o 
efeito de vinculação de redes 
centralizadas e assegurar a concorrência 
e a possibilidade de escolha dos 
consumidores, os utilizadores dos serviços 
dominantes de redes sociais e mensagens 
devem ter direito à interação entre 
plataformas através de interfaces abertas 
(interconectividade); salienta que estes 
utilizadores deverão poder interagir com 
utilizadores de serviços alternativos e vice-
versa;

Or. en

Alteração 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Recorda a incapacidade das atuais 
ferramentas automatizadas para 
compreender a importância do contexto 
em determinados conteúdos; defende, por 
conseguinte, que o Ato legislativo sobre os 
serviços digitais não deve conter qualquer 
obrigação de utilização de ferramentas 
automatizadas na moderação de 
conteúdos; entende que quaisquer 
medidas automatizadas voluntárias 
introduzidas pelas plataformas de 
alojamento de conteúdos devem estar 
sujeitas à supervisão humana e a uma 
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total transparência em termos de 
conceção e desempenho;

Or. en

Alteração 34
Fabienne Keller

Projeto de parecer
N.º 2-B

Projeto de parecer Alteração

2-B. Considera necessário, dada a 
fragmentação crescente das legislações 
nacionais em matéria de combate aos 
conteúdos ilegais ou lesivos, reforçar a 
cooperação entre os Estados-Membros, 
nomeadamente com o apoio da Comissão 
e das agências da União Europeia; 
sublinha a importância de diálogos neste 
contexto que abordem, em particular, as 
disparidades entre os Estados-Membros 
quanto ao caráter legal ou ilegal dos 
conteúdos e o seu potencial impacto;

Or. fr

Alteração 35
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Solicita que os serviços digitais 
sejam, sempre que possível, acessíveis sem 
obrigar os utilizadores a revelarem a sua 
identidade;

Or. en
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Alteração 36
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Reitera que os prestadores de 
serviços digitais devem respeitar e 
assegurar o direito dos utilizadores à 
portabilidade dos dados, conforme 
estabelecido no direto da União;

Or. en

Alteração 37
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta que, a fim de proteger a 
liberdade de expressão e de informação, é 
crucial manter o regime de 
responsabilidade limitada e a proibição de 
obrigações gerais de vigilância para os 
intermediários; observa que as 
ferramentas automatizadas não 
conseguem distinguir conteúdos ilegais de 
conteúdos que são legais num dado 
contexto; salienta que uma revisão dos 
relatórios automatizados pelos prestadores 
de serviços, pelo seu pessoal ou por 
entidades subcontratadas não resolve este 
problema, já que os trabalhadores 
privados não têm a independência, as 
qualificações e a responsabilidade das 
autoridades públicas; realça, por 
conseguinte, que o Ato legislativo sobre os 
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serviços digitais deve proibir 
explicitamente qualquer obrigação dos 
prestadores de serviços de alojamento ou 
outros intermediários técnicos relativa à 
utilização de ferramentas automatizadas 
para a moderação de conteúdos; os 
procedimentos de moderação de 
conteúdos utilizados pelos fornecedores 
não podem resultar em medidas de 
controlo «ex ante» baseadas em 
ferramentas automatizadas ou na 
filtragem do carregamento de conteúdos; 
insta à adoção de regras sobre 
mecanismos transparentes de notificação 
e ação que prevejam garantias adequadas 
e vias de recurso efetivas contra decisões 
que removam conteúdos legais em linha; 
salienta que as autoridades públicas 
independentes devem ser responsáveis, em 
última instância, por determinar se os 
conteúdos em linha são legais ou não;

Or. en

Alteração 38
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta que ainda existem 
algumas diferenças entre os mundos em 
linha e fora de linha, por exemplo no que 
diz respeito ao anonimato, à ausência de 
uma entidade de governação e aos 
equilíbrios entre as possibilidades e as 
capacidades técnicas; insta, portanto, a 
Comissão a fazer prevalecer os princípios 
da dignidade humana e de que «o que é 
ilegal fora de linha também é ilegal em 
linha» na sua proposta relativa ao Ato 
legislativo sobre os serviços digitais e a 
introduzir neste último o conceito de 
dignidade digital, que se baseia nestes 
princípios e incorpora os direitos 
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fundamentais das pessoas;

Or. en

Alteração 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Considera que qualquer medida de 
moderação de conteúdos no Ato 
legislativo sobre os serviços digitais deve 
aplicar-se aos conteúdos ilegais apenas na 
aceção das legislações nacionais e não 
deve incluir termos vagos e indefinidos do 
ponto de vista jurídico, como «conteúdos 
lesivos», já que a limitação destes 
conteúdos colocaria seriamente em risco 
direitos fundamentais e a liberdade de 
expressão;

Or. en

Alteração 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Salienta a necessidade de 
regulamentar a curadoria de conteúdos 
proporcionando maior controlo aos 
utilizadores sobre a ordem em que os 
conteúdos lhes são apresentados, 
incluindo opções para um classificação 
não associada aos seus hábitos normais 
de consumo de conteúdos, e permitindo-
lhes a autoexclusão total de qualquer 
curadoria de conteúdos; crê firmemente 
que a conceção e o desempenho destes 
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sistemas de recomendação devem estar 
sujeitos a obrigações de transparência;

Or. en

Alteração 41
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Salienta que não devem ser 
impostos mecanismos de notificação e 
retirada definitiva, uma vez que se 
baseiam em algoritmos que não 
conseguem avaliar a legalidade dos 
conteúdos;

Or. en

Alteração 42
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-E. Salienta que, para complementar 
construtivamente as regras da Diretiva 
sobre o comércio eletrónico e garantir a 
segurança jurídica, a legislação aplicável 
deve estabelecer de forma exaustiva e 
explícita os deveres dos prestadores de 
serviços digitais em lugar de impor um 
dever geral de diligência; realça que o 
regime jurídico para a responsabilidade 
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dos prestadores de serviços digitais não 
deve depender de conceitos imprecisos 
como o papel «ativo» ou «passivo» dos 
prestadores de serviços;

Or. en

Alteração 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-E. Considera que as plataformas de 
alojamento de conteúdos devem ser 
obrigadas a denunciar qualquer conteúdo 
ilegal que constitua uma infração grave, 
assim que tomem conhecimento do 
mesmo, às autoridades de aplicação da lei 
competentes;

Or. en

Alteração 44
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 2-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-F. Salienta que a responsabilidade 
por aplicar a lei, tomar decisões sobre a 
legalidade das atividades em linha e 
ordenar aos prestadores de serviços de 
alojamento que removam ou desativem o 
mais rapidamente possível o acesso a 
conteúdos deve continuar a ser das 
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autoridades judiciais independentes; só os 
prestadores de serviços de alojamento que 
tenham conhecimento real de conteúdos 
ilegais e da sua natureza ilegal devem ser 
sujeitos a obrigações de remoção de 
conteúdos;

Or. en

Alteração 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda à Comissão que 
trabalhe no sentido de harmonizar os 
sistemas nacionais de autenticação através 
do documento de identificação pessoal, 
com vista a criar um sistema único de 
autenticação ao nível da União, a fim de 
assegurar a proteção dos dados pessoais e 
a verificação da idade, especialmente no 
que diz respeito às crianças;

3. Recomenda à Comissão que 
trabalhe no sentido de harmonizar os 
sistemas nacionais de identificação 
eletrónica, com vista a criar um sistema 
único de identificação eletrónica para os 
cidadãos da UE que assegure a proteção 
dos dados pessoais e a verificação da 
idade, especialmente no que diz respeito às 
crianças, e torne os serviços públicos mais 
acessíveis para todos; considera que esse 
sistema deve ser seguro e tratar apenas os 
dados necessários à identificação do 
utilizador;

Or. en

Alteração 46
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda à Comissão que 
trabalhe no sentido de harmonizar os 
sistemas nacionais de autenticação através 
do documento de identificação pessoal, 

3. Opõe-se a qualquer tipo de sistema 
geral de autenticação na Internet; 
recomenda à Comissão que trabalhe no 
sentido de harmonizar os sistemas 
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com vista a criar um sistema único de 
autenticação ao nível da União, a fim de 
assegurar a proteção dos dados pessoais e a 
verificação da idade, especialmente no que 
diz respeito às crianças;

nacionais de autenticação através do 
documento de identificação pessoal, com 
vista a criar um sistema único de 
autenticação ao nível da União, a fim de 
assegurar a proteção dos dados pessoais e a 
verificação da idade, especialmente no que 
diz respeito às crianças, quando os 
serviços digitais necessitam da 
identificação pessoal ou da verificação da 
idade;

Or. en

Alteração 47
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda à Comissão que 
trabalhe no sentido de harmonizar os 
sistemas nacionais de autenticação 
através do documento de identificação 
pessoal, com vista a criar um sistema 
único de autenticação ao nível da União, 
a fim de assegurar a proteção dos dados 
pessoais e a verificação da idade, 
especialmente no que diz respeito às 
crianças;

3. Recomenda à Comissão que crie 
um sistema de verificação para os 
utilizadores de serviços digitais, a fim de 
assegurar a proteção dos dados pessoais e a 
verificação da idade, especialmente no que 
diz respeito aos menores, que não poderá 
ser utilizado para rastrear os utilizadores 
entre sítios Web nem utilizado para fins 
comerciais;

Or. en

Alteração 48
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração
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3. Recomenda à Comissão que 
trabalhe no sentido de harmonizar os 
sistemas nacionais de autenticação 
através do documento de identificação 
pessoal, com vista a criar um sistema 
único de autenticação ao nível da União, 
a fim de assegurar a proteção dos dados 
pessoais e a verificação da idade, 
especialmente no que diz respeito às 
crianças;

3. Insta a Comissão a refletir sobre a 
necessidade e as possibilidades técnicas de 
sistemas de verificação da idade; salienta 
que tais sistemas devem ser transparentes, 
seguros e anonimizados para evitar a 
utilização abusiva dos dados e o 
rastreamento de utilizadores;

Or. en

Alteração 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Projeto de parecer
N.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Sublinha que a única forma de os 
utilizadores de serviços digitais serem 
identificados de forma equivalente à dos 
serviços fora de linha é o reconhecimento 
de uma identificação digital pan-
europeia; recorda, a este respeito, que os 
Estados-Membros e as instituições 
europeias têm de garantir a segurança da 
identificação digital europeia;

Or. en

Alteração 50
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que, em consonância com 
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o princípio da minimização dos dados 
estabelecido pelo Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, o Ato 
legislativo sobre os serviços digitais deve 
obrigar os intermediários a permitir a 
utilização anónima dos seus serviços, e o 
pagamento anónimo dos mesmos sempre 
que tal for tecnicamente possível, já que o 
anonimato previne eficazmente a 
divulgação não autorizada, a usurpação 
de identidade e outras formas de abuso 
dos dados pessoais recolhidos em linha; 
os detentores de grandes mercados apenas 
poderiam ser obrigados a verificar a 
identidade dos utilizadores nos casos em 
que a legislação em vigor exige que as 
empresas comuniquem a identidade, 
mantendo-se nos outros casos o direito à 
utilização anónima de serviços digitais;

Or. en

Alteração 51
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para a recolha 
desnecessária de dados pessoais por 
serviços digitais no ponto de registo para 
um serviço, como a data e o local de 
nascimento, o número de telemóvel e o 
endereço postal, muitas vezes devido à 
utilização de possibilidades de 
autenticação única; sublinha que o 
RGPD descreve claramente o princípio da 
minimização dos dados, segundo o qual os 
dados recolhidos se devem limitar ao 
estritamente necessário para a finalidade 
em questão; solicita, pois, à Comissão que 
crie um sistema único europeu de 
autenticação e introduza a obrigação de 
disponibilizar sempre uma opção de 
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autenticação manual;

Or. en

Alteração 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são utilizados 
para a identificação e autenticação de 
indivíduos, o que implica riscos 
significativos e interferências com o 
direito à privacidade e à proteção de dados, 
bem como a possibilidade de fraude de 
identidade; insta a Comissão a incorporar 
na sua Lei dos Serviços Digitais a 
obrigação de oferecer sempre aos 
utilizadores de serviços digitais uma 
alternativa à utilização de dados 
biométricos no acesso a um serviço, bem 
como a obrigação de informar claramente 
os clientes sobre os riscos da utilização de 
dados biométricos; salienta que um serviço 
digital não pode ser recusado caso o 
indivíduo se recuse a utilizar dados 
biométricos;

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são cada vez mais 
utilizados para a identificação e 
autenticação de indivíduos, nomeadamente 
em diversas áreas sensíveis, como a 
banca, e em serviços essenciais, como os 
cuidados de saúde, o que implica riscos 
significativos e interfere com o direito à 
privacidade e à proteção de dados quando 
a utilização ocorre sem a autorização do 
titular dos dados, bem como a 
possibilidade de fraude de identidade 
quando os dados biométricos são 
aplicados sem garantias de segurança 
robustas; insta a Comissão a incorporar na 
sua Lei dos Serviços Digitais a obrigação 
de oferecer sempre aos utilizadores de 
serviços digitais uma alternativa à 
utilização de dados biométricos no acesso a 
um serviço, bem como a obrigação de 
informar claramente os clientes sobre os 
riscos da utilização de dados biométricos; 
salienta as muitas vantagens da utilização 
de dados biométricos, nomeadamente o 
nível de segurança mais elevado em 
relação a funcionalidades de segurança 
alfanuméricas ou códigos PIN; observa 
que, por conseguinte, os dados 
biométricos podem ser utilizados para 
prestar um vasto leque de serviços 
digitalmente que neste momento exigem a 
presença do titular dos dados; insta a que, 
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sempre que possível, um serviço digital 
não possa ser recusado caso o indivíduo 
não autorize a utilização de dados 
biométricos;

Or. en

Alteração 53
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são utilizados 
para a identificação e autenticação de 
indivíduos, o que implica riscos 
significativos e interferências com o direito 
à privacidade e à proteção de dados, bem 
como a possibilidade de fraude de 
identidade; insta a Comissão a incorporar 
na sua Lei dos Serviços Digitais a 
obrigação de oferecer sempre aos 
utilizadores de serviços digitais uma 
alternativa à utilização de dados 
biométricos no acesso a um serviço, bem 
como a obrigação de informar claramente 
os clientes sobre os riscos da utilização de 
dados biométricos; salienta que um serviço 
digital não pode ser recusado caso o 
indivíduo se recuse a utilizar dados 
biométricos;

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são utilizados 
para a identificação e autenticação de 
indivíduos, o que implica riscos 
significativos e interferências com o direito 
à privacidade e à proteção de dados, bem 
como a possibilidade de fraude de 
identidade; insta a Comissão a incorporar 
na sua Lei dos Serviços Digitais 
disposições que obriguem os serviços 
digitais a armazenar os dados biométricos 
apenas localmente, a menos que os dados 
sejam especificamente utilizados para 
investigação e desenvolvimento do seu 
serviço, e a oferecer sempre aos 
utilizadores de serviços digitais uma 
alternativa à utilização de dados 
biométricos no acesso a um serviço; 
salienta que um serviço digital não pode 
ser recusado caso o indivíduo se recuse a 
utilizar dados biométricos;

Or. en

Alteração 54
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são utilizados 
para a identificação e autenticação de 
indivíduos, o que implica riscos 
significativos e interferências com o direito 
à privacidade e à proteção de dados, bem 
como a possibilidade de fraude de 
identidade; insta a Comissão a incorporar 
na sua Lei dos Serviços Digitais a 
obrigação de oferecer sempre aos 
utilizadores de serviços digitais uma 
alternativa à utilização de dados 
biométricos no acesso a um serviço, bem 
como a obrigação de informar claramente 
os clientes sobre os riscos da utilização de 
dados biométricos; salienta que um serviço 
digital não pode ser recusado caso o 
indivíduo se recuse a utilizar dados 
biométricos;

4. Assinala que os dados biométricos 
são considerados uma categoria especial de 
dados pessoais com regras específicas de 
tratamento; observa que os dados 
biométricos podem ser e são utilizados 
para a identificação e autenticação de 
indivíduos, o que implica riscos 
significativos e interferências com o direito 
à privacidade e à proteção de dados, bem 
como a possibilidade de fraude de 
identidade; insta a Comissão a incorporar 
na sua Lei dos Serviços Digitais a 
obrigação de oferecer sempre aos 
utilizadores de serviços digitais uma 
alternativa à utilização de dados 
biométricos por defeito no acesso a um 
serviço, bem como a obrigação de informar 
claramente os clientes sobre os riscos da 
utilização de dados biométricos; salienta 
que um serviço digital não pode ser 
recusado caso o indivíduo se recuse a 
utilizar dados biométricos;

Or. en

Alteração 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que uma autoridade 
central responsável pela supervisão, 
cooperação e aplicação do Ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve ter uma 
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secção específica dedicada aos conteúdos 
ilegais, estabelecendo uma distinção entre 
as diferentes partes do referido ato;

Or. en

Alteração 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Assinala igualmente o valor 
acrescentado em termos de qualidade de 
vida que a segurança biométrica 
proporciona às pessoas com deficiência, 
devido à sua dificuldade em obter 
presencialmente serviços essenciais;

Or. en

Alteração 57
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. É favorável a um sistema de 
autoinclusão em detrimento de um 
sistema de autoexclusão na publicidade 
direcionada;

Or. en

Alteração 58
Dragoş Tudorache

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos; tendo em conta o 
potencial de perturbação do 
funcionamento dos processos 
democráticos, insta a uma abordagem 
mais estrita da publicidade 
microssegmentada que inclui conteúdo 
eleitoral e político, com a obrigação clara 
de informar os consumidores sobre o 
caráter publicitário dos conteúdos e sobre 
a entidade patrocinadora.

Or. en

Alteração 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 

5. Regista que a publicidade 
comportamental, incluindo a publicidade 
microssegmentada, e a avaliação dos 
indivíduos poderá abordar melhor as 
potenciais necessidades do que a 
publicidade contextual mas também pode 
ter impactos negativos, especialmente nos 
menores e outros grupos vulneráveis, 
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produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

interferindo na vida privada, levantando 
questões quanto à recolha e utilização dos 
dados usados para direcionar a referida 
publicidade, oferecer produtos ou serviços, 
definir preços ou influenciar processos 
democráticos e eleições; insta, por 
conseguinte, a Comissão a introduzir 
requisitos específicos relativos à 
publicidade comportamental para 
proteger direitos fundamentais, incluindo 
uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada direcionada 
a grupos vulneráveis e uma proibição do 
recurso a práticas discriminatórias no 
fornecimento de serviços ou produtos; 

Or. en

Alteração 60
Roberta Metsola

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

5. Regista as garantias que os 
prestadores de serviços digitais e as 
plataformas em linha introduziram por 
sua iniciativa, após várias trocas de 
pontos de vista com o Parlamento e a 
Comissão, para evitar o potencial impacto 
negativo criado pela publicidade 
microssegmentada e pela avaliação dos 
indivíduos, especialmente dos menores e 
de outros grupos vulneráveis, interferindo 
na vida privada, levantando questões 
quanto à recolha e utilização dos dados 
usados para direcionar a referida 
publicidade, oferecer produtos ou serviços 
ou definir preços; insta, por conseguinte, a 
Comissão a introduzir uma limitação no 
que respeita à publicidade 
microssegmentada, em especial a 
direcionada a grupos vulneráveis, e a 
proibir o recurso a práticas discriminatórias 
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no fornecimento de serviços ou produtos.

Or. en

Alteração 61
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos sem o seu 
consentimento, especialmente dos menores 
e de outros grupos vulneráveis, interferindo 
na vida privada, levantando questões 
quanto à recolha e utilização dos dados 
usados para direcionar a referida 
publicidade, oferecer produtos ou serviços 
ou definir preços; insta, por conseguinte, a 
Comissão a introduzir uma limitação no 
que respeita à publicidade 
microssegmentada sem consentimento, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

Or. en

Alteração 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade personalizada, em 
especial a publicidade microssegmentada e 
comportamental, e das avaliações dos 
indivíduos, especialmente os menores, 
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privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita à 
publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

interferindo na vida privada, levantando 
questões quanto à recolha e utilização dos 
dados usados para personalizar a 
publicidade, oferecer produtos ou serviços 
ou definir preços; insta, por conseguinte, a 
Comissão a introduzir uma proibição 
progressiva da publicidade personalizada, 
começando pelos menores, e a proibir o 
recurso a práticas discriminatórias no 
fornecimento de serviços ou produtos;

Or. en

Alteração 63
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
insta, por conseguinte, a Comissão a 
introduzir uma limitação no que respeita 
à publicidade microssegmentada, em 
especial a direcionada a grupos 
vulneráveis, e a proibir o recurso a práticas 
discriminatórias no fornecimento de 
serviços ou produtos.

5. Regista o potencial impacto 
negativo da publicidade microssegmentada 
e da avaliação dos indivíduos, 
especialmente dos menores e de outros 
grupos vulneráveis, interferindo na vida 
privada, levantando questões quanto à 
recolha e utilização dos dados usados para 
direcionar a referida publicidade, oferecer 
produtos ou serviços ou definir preços; 
reitera que, nos termos da Diretiva 
Privacidade Eletrónica, a publicidade 
orientada está sujeita a uma decisão de 
autoinclusão e é proibida em todos os 
outros casos; insta a Comissão a proibir o 
recurso a práticas discriminatórias no 
fornecimento de serviços ou produtos.

Or. en

Alteração 64
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Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a criar, à 
semelhança do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira (SESF), um 
sistema europeu de supervisão dos 
serviços digitais e a encarregar as 
agências da UE já existentes e as 
autoridades de supervisão nacionais 
competentes de auditar as políticas 
internas e os algoritmos dos prestadores 
de serviços digitais em termos de 
cumprimento do direito da União e, em 
todas as circunstâncias, do respeito pelos 
direitos fundamentais dos utilizadores dos 
serviços, tendo em consideração a 
importância primordial da não 
discriminação e da liberdade de expressão 
e de informação numa sociedade aberta e 
democrática, sem publicar dados sensíveis 
do ponto de vista comercial; solicita que 
este sistema europeu de supervisão dos 
serviços digitais assegure que as regras 
aplicáveis aos prestadores de serviços 
digitais sejam devidamente 
implementadas e executadas em todos os 
Estados-Membros, a fim de proporcionar 
proteção aos utilizadores dos serviços e 
facilitar um mercado único digital 
europeu.

Or. en

Alteração 65
Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Constata com preocupação que as 
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autoridades de supervisão nos Estados-
Membros estão sob pressão devido à 
disparidade crescente entre as suas 
responsabilidades de proteger os dados 
pessoais e os recursos de que dispõem 
para o fazer; observa que os serviços 
digitais serão cada vez mais complexos 
devido à utilização crescente de inovações 
como a inteligência artificial; destaca, por 
conseguinte, a importância de dotar as 
autoridades de supervisão da UE de 
recursos e pessoal adequados, a fim de 
controlar a aplicação do RGPD e proteger 
os direitos e liberdades fundamentais de 
forma adequada; consequentemente, 
aguarda com especial interesse a 
publicação adiada do relatório da 
Comissão Europeia sobre a aplicação do 
RGPD; insta a Comissão a estudar a 
possibilidade de obrigar as grandes 
empresas tecnológicas multinacionais a 
pagar a sua própria supervisão através da 
introdução de uma taxa da UE sobre os 
serviços digitais.

Or. en

Alteração 66
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que os serviços digitais 
cooperam com o mundo fora de linha, por 
exemplo nos setores dos transportes e da 
hotelaria e restauração; observa que os 
governos locais e o setor público podem 
beneficiar dos dados de certos tipos de 
serviços para melhorar, por exemplo, as 
suas políticas de urbanismo; recorda que 
a recolha, utilização e transferência de 
dados pessoais, inclusivamente entre os 
setores privado e público, está sujeito às 
disposições do RGPD; insta, por 
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conseguinte, a Comissão a assegurar que 
a sua proposta relativa ao Ato legislativo 
sobre os serviços digitais não colide com 
este objetivo;

Or. en

Alteração 67
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a adotar uma 
abordagem regulamentar específica para 
enfrentar todos os desafios criados pela 
diversidade de intervenientes e de serviços 
disponibilizados em linha; realça, em 
especial, que o novo quadro horizontal 
deve regulamentar de forma diferente as 
atividades comerciais em mercados em 
linha e as atividades de outros 
intermediários que têm impacto na 
liberdade de expressão e de informação; 
neste sentido, considera essencial aplicar 
diferentes abordagens regulamentares a 
conteúdos ilegais e legais.

Or. en

Alteração 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 5-A

Projeto de parecer Alteração

5-A. Chama a atenção para a 
proliferação de notícias falsas e para a 
desinformação com conteúdos falsos ou 
enganosos que visam criar uma opinião 
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pública baseada em mentiras e dados 
incorretos que, todavia, muitas pessoas 
aceitam como verdadeiros; solicita à 
Comissão que continue a trabalhar e a 
estudar novas formas de combater as 
notícias falsas preservando, 
simultaneamente, os direitos 
fundamentais; salienta que as aplicações 
de rastreamento devem respeitar os 
direitos de privacidade para além do 
disposto no RGPD;

Or. es

Alteração 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Expressa preocupação com a 
fragmentação do controlo e supervisão 
públicos dos serviços digitais e com a 
frequente falta dos recursos financeiros e 
humanos necessários para que os 
organismos de controlo cumpram 
adequadamente as suas tarefas; apela a 
uma maior cooperação em matéria de 
supervisão regulamentar dos serviços 
digitais; apoia a criação de um organismo 
independente da UE para assegurar a 
implementação harmonizada e o 
cumprimento das regras aplicáveis;

Or. en

Alteração 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

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

5-A. Recomenda que a Comissão estude 
a possibilidade de alargar a definição de 
abuso de posição dominante no mercado 
à posse de volumes significativos de 
dados, a fim de mitigar a concentração de 
dados por grandes prestadores de serviços 
digitais e plataformas em linha que 
podem resultar em atividades de 
autofavorecimento, mais barreiras à 
entrada e menos possibilidades de escolha 
para os consumidores;

Or. en

Alteração 71
Dragoş Tudorache

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que o Ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve antecipar o 
futuro e ser suficientemente flexível para 
permitir revisões e atualizações periódicas 
motivadas pelo aparecimento de novas 
tecnologias com impacto no mercado 
único digital, incluindo novas ameaças e 
novos tipos de serviços em linha.

Or. en

Alteração 72
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

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

5-A. Insta a Comissão a ponderar 
obrigar os grandes prestadores de serviços 
de alojamento a denunciar infrações 
graves à autoridade de aplicação da lei 
competente assim que tiver conhecimento 
da sua ocorrência;

Or. en

Alteração 73
Paul Tang

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta a importância dos valores 
europeus e das regras europeias em 
matéria de proteção de dados e 
privacidade e salienta as dificuldades que 
algumas pessoas enfrentam quando 
tentam fazer respeitar os seus direitos 
individuais de proteção de dados e 
privacidade contra plataformas 
dominantes, que estão ativas em vários 
mercados e têm múltiplas filiais; insta, 
pois, a que as plataformas cumpram a 
obrigação, prevista no RGPD, de 
proporcionar um ambiente digital em que 
os utilizadores possam fazer respeitar os 
seus direitos e incentiva as empresas a 
criarem um «balcão único» para todas as 
suas plataformas digitais subjacentes;

Or. en

Alteração 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

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

5-B. Salienta a importância da 
capacitação dos utilizadores para fazer 
respeitar os seus direitos fundamentais em 
linha; considera que os utilizadores 
devem poder aceder facilmente a 
procedimentos de reclamação, vias de 
recurso, medidas educativas e ações de 
sensibilização sobre questões relacionadas 
com a proteção de dados;

Or. en

Alteração 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a Comissão a continuar a 
estudar as utilizações comerciais da 
tecnologia de cadeia de blocos, 
principalmente no que diz respeito aos 
contratos inteligentes e à sua utilização 
em produtos e serviços de consumo, tendo 
em atenção a proteção dos consumidores 
e os requisitos de privacidade;

Or. en

Alteração 76
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Está convicto de que só as 
autoridades públicas competentes e 
democraticamente responsáveis podem 
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tomar decisões sobre a legalidade dos 
conteúdos em linha;

Or. en

Alteração 77
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Sublinha que os conteúdos ilegais 
devem ser removidos onde estão alojados 
e que os fornecedores de acesso à Internet 
não devem ser obrigados a bloquear o 
acesso aos conteúdos;

Or. en

Alteração 78
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Salienta que, a fim de proteger as 
normas em matéria de liberdade de 
expressão, evitar conflitos de leis, impedir 
o bloqueio geográfico injustificado e 
ineficaz e realizar um mercado único 
digital harmonizado, os prestadores de 
serviços de alojamento não devem ser 
obrigados a remover ou desativar o acesso 
a informações se este for legal no seu país 
de origem;
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Or. en

Alteração 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Observa que a Diretiva sobre o 
comércio eletrónico é já de 2000; assinala 
que o regime de proteção de dados foi 
significativamente atualizado desde então; 
recorda, portanto, que qualquer futura 
disposição da Diretiva sobre o comércio 
eletrónico deve respeitar integralmente o 
regime europeu de proteção de dados;

Or. en

Alteração 80
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Salienta que os prestadores de 
serviços digitais apenas podem ser 
obrigados a retirar os conteúdos dos 
utilizadores com base em decisões 
suficientemente fundamentadas de 
autoridades públicas competentes e 
democraticamente responsáveis.

Or. en

Alteração 81
Moritz Körner

Projeto de parecer
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N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Exorta os prestadores de serviços 
digitais a retirarem conteúdos de forma 
diligente, proporcionada e não 
discriminatória, respeitando em todas as 
circunstâncias os direitos fundamentais 
dos utilizadores, e a terem em conta a 
importância primordial da liberdade de 
expressão e de informação numa 
sociedade aberta e democrática, a fim de 
evitar a remoção de conteúdos que não 
sejam ilegais; solicita que os prestadores 
de serviços digitais que pretendem, por 
sua iniciativa, restringir determinados 
conteúdos legais dos seus utilizadores, 
estudem a possibilidade de rotular esses 
conteúdos em vez de os retirar, dando aos 
utilizadores a possibilidade de assumir a 
responsabilidade pela opção de aceder a 
esses conteúdos.

Or. en

Alteração 82
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Assinala que o Ato legislativo 
sobre os serviços digitais não deve utilizar 
o conceito juridicamente indefinido de 
«conteúdos lesivos», mas sim abordar a 
publicação de conteúdos ilícitos; salienta 
que a propagação de informações falsas e 
racistas nas redes sociais deve ser contida 
proporcionando aos utilizadores controlo 
sobre os conteúdos que lhes são 
propostos; realça que a curadoria de 
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conteúdos com base no rastreamento das 
ações dos utilizadores deve estar sujeito 
ao consentimento do utilizador; propõe 
que os utilizadores das redes sociais 
tenham o direito de ver a sua linha de 
tempo por ordem cronológica; sugere que 
as plataformas dominantes proporcionem 
aos utilizadores uma interface que 
permita a curadoria dos conteúdos por 
programas ou serviços à sua escolha;

Or. en

Alteração 83
Patrick Breyer
em nome do Grupo Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
em nome do Grupo GUE/NGL
Paul Tang
em nome do Grupo S&D

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Salienta a necessidade de aplicar 
uma cifragem de ponta a ponta dos dados, 
que é essencial para a confiança e a 
segurança na Internet; reconhece que 
uma prevenção eficaz do acesso não 
autorizado de terceiros impede 
necessariamente o acesso dos 
fornecedores, mas também das 
autoridades; considera que, num contexto 
em que os serviços digitais permeiam 
todos os aspetos das nossas vidas, da 
sociedade e de infraestruturas críticas, é 
prioritário proteger estas infraestruturas e 
salvaguardar os direitos fundamentais 
aplicando uma cifragem eficaz;

Or. en

Alteração 84
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Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Espera que os prestadores de 
serviços digitais estabeleçam mecanismos 
de notificação justos e transparentes, que 
permitam aos utilizadores notificar 
conteúdos potencialmente ilegais a 
autoridades públicas competentes e 
democraticamente responsáveis.

Or. en

Alteração 85
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Afirma que os prestadores de 
serviços digitais que tenham 
conhecimento de alegados conteúdos 
ilegais dos seus utilizadores devem 
notificar as autoridades públicas 
competentes sem demora injustificada.

Or. en

Alteração 86
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. Solicita que os Estados-Membros e 
os prestadores de serviços digitais 
introduzam mecanismos de reclamação e 
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de recurso transparentes, eficazes, justos e 
expeditos para permitir que os utilizadores 
contestem a retirada dos seus conteúdos.

Or. en

Alteração 87
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Solicita que os Estados-Membros 
melhorem o acesso e a eficiência dos seus 
sistemas judiciais e de aplicação da lei no 
que respeita à determinação da 
ilegalidade dos conteúdos em linha e à 
resolução de litígios sobre a retirada de 
conteúdos e ponderem, neste sentido, a 
criação de tribunais e unidades policiais 
especializados dentro dos seus sistemas 
judiciais e de aplicação da lei nacionais;

Or. en

Alteração 88
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-I. Entende que nem os prestadores 
de serviços de infraestruturas, prestadores 
de serviços de pagamento e outras 
empresas contratadas pelos prestadores de 
serviços digitais, nem os prestadores de 
serviços digitais que têm uma relação 
direta com o utilizador podem ser 
responsabilizados pelos conteúdos que um 
utilizador, por sua iniciativa, carrega ou 
descarrega; considera igualmente que os 



AM\1205894PT.docx 57/60 PE652.452v01-00

PT

prestadores de serviços digitais que têm 
uma relação direta com o utilizador 
responsável pelo carregamento de 
conteúdos ilegais e que podem retirar 
conteúdos específicos do utilizador devem 
ser responsabilizados por não 
responderem de forma célere a decisões 
suficientemente fundamentadas de 
autoridades públicas competentes e 
democraticamente responsáveis que 
determinem a retirada dos conteúdos 
ilegais.

Or. en

Alteração 89
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-J. Salienta que as autoridades 
públicas não podem impor qualquer 
obrigação aos prestadores de serviços 
digitais, «de jure» ou «de facto», no 
sentido de controlar as informações que 
transmitem ou armazenam, nem uma 
obrigação geral de procurar, moderar ou 
filtrar conteúdos que indiciem ilicitudes.

Or. en

Alteração 90
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-K (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-K. Considera que os prestadores de 
serviços digitais não podem ser obrigados 
a evitar o carregamento de conteúdos 
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ilegais; entende, por outro lado, que nos 
casos em que tal seja tecnicamente viável, 
com base em decisões suficientemente 
fundamentadas de autoridades públicas 
competentes e democraticamente 
responsáveis, e tendo plenamente em 
conta o contexto específico dos conteúdos, 
os prestadores de serviços digitais poderão 
ser obrigados a executar pesquisas 
periódicas de conteúdos específicos, que, 
em conformidade com o acórdão do 
TJUE no processo C‑18/18, sejam 
idênticos ou semelhantes a conteúdos que 
um tribunal já tenha declarado ilegais 
anteriormente, e retire esses conteúdos.

Or. en

Alteração 91
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-L (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-L. Entende que todas as decisões de 
retirada de conteúdos de utilizadores 
devem estar sujeitas a controlo e 
verificação por seres humanos.

Or. en

Alteração 92
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-M (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-M. Está convencido de que os 
prestadores de serviços digitais não podem 
ser obrigados a aplicar as restrições 
nacionais de um Estado-Membro em 
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matéria de liberdade de expressão noutro 
Estado-Membro onde essas restrições não 
existem.

Or. en

Alteração 93
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-N (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-N. Insta os prestadores de serviços 
digitais a tomarem as medidas necessárias 
para identificar e rotular conteúdos 
carregados por «bots» sociais.

Or. en

Alteração 94
Moritz Körner

Projeto de parecer
N.º 5-O (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-O. Solicita que os prestadores de 
serviços digitais permitam, sempre que 
possível, que os seus utilizadores 
escolham os conteúdos que pretendem ver 
e por que ordem.

Or. en

Alteração 95
Moritz Körner

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

5-P. Solicita, com base nos princípios 
acima descritos, que o Ato legislativo 
sobre os serviços digitais harmonize e 
substitua as medidas de responsabilidade 
estabelecidas na diretiva relativa aos 
direitos de autor no mercado único 
digital, na Diretiva Serviços de 
Comunicação Social Audiovisual e no 
regulamento relativo aos conteúdos 
terroristas em linha.

Or. en


