
PR\1203404PT.docx PE650.509v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2020/2022(INI)

27.4.2020

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre o ato legislativo sobre os serviços digitais e questões relacionadas com os 
direitos fundamentais
(2020/2022(INI))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relator: Kris Peeters



PE650.509v01-00 2/9 PR\1203404PT.docx

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ..........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.....................................................................................................8



PR\1203404PT.docx 3/9 PE650.509v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o ato legislativo sobre os serviços digitais e questões relacionadas com os direitos 
fundamentais
(2020/2022(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o seu artigo 2.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 16.° e 114.°,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
os artigos 6.º, 7.º, 8.º, 11.º, 13.º, 22.º e 24.º,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio 
eletrónico»)1,

– Tendo em conta o 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)2,

– Tendo em conta a 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 comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas)3,

– Tendo em conta Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de 
crianças e a pornografia infantil, e que substitui a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do 
Conselho4,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-18/18, de 3 de outubro 
de 20195,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

1 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
3 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
4 JO L 335  De 17.12.2011, p. 1.
5 Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de outubro de 2019, Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited, 
C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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Consumidores, bem como da Comissão da Cultura e da Educação (A9-0000/2020),

A. Considerando que os tipos de serviços digitais e o papel dos prestadores de serviços 
digitais mudaram drasticamente desde a adoção da diretiva relativa ao comércio 
eletrónico, há 20 anos;

B. Considerando que as regras de proteção de dados aplicáveis a todos os prestadores de 
serviços que oferecem serviços digitais no território da UE foram recentemente 
atualizadas e harmonizadas em toda a UE através do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados;

C. Considerando que o volume de conteúdos gerados pelos utilizadores, incluindo 
conteúdos nocivos e ilegais, partilhados através de serviços em nuvem ou de 
plataformas em linha aumentou exponencialmente;

D. Considerando que um pequeno número de prestadores de serviços – sobretudo não 
europeus – têm um poder de mercado significativo e influenciam os direitos e as 
liberdades das pessoas, das nossas sociedades e das nossas democracias;

E. Considerando que, até à data, a abordagem política para o combate aos conteúdos 
nocivos e ilegais em linha na UE incidiu principalmente na cooperação voluntária, mas 
que um número crescente de Estados-Membros tem vindo a adotar legislação nacional 
para combater os conteúdos ilegais;

F. Considerando que algumas formas de conteúdos nocivos podem ser legais, embora 
prejudiciais para a sociedade ou a democracia, sendo disso exemplos as publicidades 
políticas ocultas e a desinformação sobre as causas e os tratamentos em matéria de 
COVID-19;

G. Considerando que uma abordagem puramente autorreguladora das plataformas não 
garante a transparência adequada às autoridades públicas, à sociedade civil e aos 
utilizadores sobre a forma como as plataformas abordam os conteúdos ilegais e nocivos; 
considerando que esta abordagem não garante o respeito dos direitos fundamentais;

H. Considerando que o controlo regulamentar e a supervisão das plataformas carecem de 
coordenação horizontal entre os diferentes organismos de supervisão em toda a UE;

I. Considerando que a inexistência de regras uniformes e transparentes em matéria de 
garantias processuais na UE constitui um obstáculo fundamental para as pessoas 
afetadas por conteúdos ilegais em linha e para os fornecedores de conteúdos que 
procuram exercer os seus direitos;

J. Considerando que a falta de dados públicos sólidos sobre a prevalência e a remoção de 
conteúdos ilegais e lesivos em linha cria um défice de responsabilização;

K. Considerando que a exploração sexual de crianças em linha é moldada pela evolução 
tecnológica; considerando que a grande quantidade de material pedo-pornográfico que 
circula em linha coloca sérios desafios nos domínios da deteção, da investigação e, 
sobretudo, da identificação de vítimas;

L. Considerando que, segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), os 
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prestadores de serviços de alojamento virtual podem recorrer a ferramentas e 
tecnologias de pesquisa automatizada para avaliar se os conteúdos são idênticos a 
conteúdos anteriormente declarados ilegais e se, devem, por conseguinte, ser suprimidos 
na sequência de uma decisão de um Estado-Membro;

1. Salienta que os conteúdos ilegais em linha devem ser combatidos com o mesmo rigor 
que os conteúdos ilegais fora de linha;

2. Acredita nos benefícios económicos claros de um mercado único digital funcional para 
a UE e os seus Estados-Membros; realça a importância da obrigação de assegurar um 
ecossistema digital justo, onde os direitos fundamentais e a proteção dos dados sejam 
respeitados; apela a um nível mínimo de intervenção, com base nos princípios da 
necessidade e da proporcionalidade;

3. Considera necessário eliminar os conteúdos ilegais de forma rápida e coerente, a fim de 
combater os crimes e as violações dos direitos fundamentais; considera que os códigos 
de conduta voluntários resolvem apenas parcialmente a questão;

4. Recorda que os conteúdos ilegais em linha não devem apenas ser eliminados pelas 
plataformas em linha, mas devem ser acompanhadas por intervenções dos serviços 
responsáveis pela aplicação da lei e do sistema judicial; considera, a este respeito, que 
um dos principais problemas em alguns Estados-Membros não é o dos casos não 
resolvidos, mas sim dos casos que nunca foram abertos; apela à supressão dos 
obstáculos à apresentação de queixas junto das autoridades competentes; mostra-se 
convicto de que, dada a natureza sem fronteiras da Internet e a rápida difusão de 
conteúdos ilegais em linha, a cooperação entre os prestadores de serviços e as 
autoridades nacionais competentes deve ser melhorada;

5. Reconhece que, embora a natureza ilegal de determinados tipos de conteúdos possa ser 
facilmente demonstrada, a decisão é mais difícil para outros tipos de conteúdos, pois 
requer contextualização; alerta para o facto de alguns instrumentos automatizados não 
serem suficientemente sofisticados para ter em conta os contextos, o que pode resultar 
em restrições desnecessárias à liberdade de expressão;

6. Sublinha que um determinado elemento pode ser considerado ilegal num Estado-
Membro, mas estar protegido pelo direito à liberdade de expressão noutro Estado-
Membro;

7. Acredita firmemente que o atual quadro jurídico da UE que rege os serviços digitais 
deve ser atualizado, com vista a enfrentar os desafios colocados pelas novas tecnologias 
e garantir a clareza jurídica e o respeito pelos direitos fundamentais; considera que a 
reforma deve assentar na base sólida da atual legislação da UE e no seu pleno 
cumprimento, em especial do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e da 
Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas;

8. Considera indispensável uma harmonização tão ampla quanto possível das regras em 
matéria de responsabilidade e de moderação de conteúdos a nível da UE, a fim de 
garantir o respeito pelos direitos fundamentais e pelas liberdades dos utilizadores em 
toda a UE; manifesta a sua preocupação pelo facto de a legislação nacional recente, 
destinada a combater o discurso de ódio e a desinformação, resultar numa fragmentação 
das regras;
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9. Apela, para o efeito, a propostas legislativas que preservem o caráter aberto e 
concorrencial do mercado único digital, exigindo que os prestadores de serviços digitais 
apliquem procedimentos e garantias processuais eficazes, coerentes, transparentes e 
justos para eliminar os conteúdos ilegais, em consonância com os valores europeus; 
mostra-se firmemente convicto de que este processo deve ser harmonizado no mercado 
único digital;

10. Considera, a este respeito, que as plataformas em linha que acolhem ou moderam 
ativamente conteúdos devem assumir mais responsabilidades, ainda que 
proporcionadas, pelas infraestruturas que fornecem e pelo conteúdo que apresentam; 
salienta que tal deve ser logrado sem recorrer a requisitos gerais de monitorização;

11. Frisa que este processo deve incluir regras sobre os mecanismos de notificação e ação e 
requisitos para que as plataformas tomem medidas proactivas que sejam proporcionais 
ao seu alcance e às suas capacidades operacionais, a fim de fazer face ao aparecimento 
de conteúdos ilegais nos seus serviços; apoia uma abordagem equilibrada do dever de 
diligência e uma cadeia de responsabilidade clara, a fim de evitar encargos 
regulamentares desnecessários para as plataformas e de evitar limitar de forma 
desnecessária e desproporcionada os direitos fundamentais, incluindo a liberdade de 
expressão;

12. Salienta a necessidade de salvaguardas adequadas e de obrigações em matéria de 
garantias processuais, incluindo a supervisão e a verificação humanas, em complemento 
dos procedimentos de notificação, a fim de assegurar que as decisões de remoção ou de 
bloqueio sejam rigorosas e bem fundamentadas e respeitem os direitos fundamentais; 
recorda que deve ser oferecida a possibilidade de recurso judicial, a fim de garantir o 
direito a medidas de correção;

13. Apoia a responsabilidade limitada no que se refere ao conteúdo e ao princípio do país de 
origem, mas considera essencial uma melhor coordenação entre as autoridades 
nacionais competentes no que respeita aos pedidos de remoção; salienta que essas 
decisões devem estar sujeitas a garantias jurídicas, a fim de evitar abusos e assegurar o 
pleno respeito dos direitos fundamentais; frisa que devem ser impostas sanções aos 
prestadores de serviços que não cumpram decisões legítimas;

14. Considera que as cláusulas de serviço dos prestadores de serviços digitais devem ser 
claras, transparentes e justas; lamenta o facto de algumas cláusulas de serviço de 
plataformas de conteúdos não permitirem que as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei utilizem contas não pessoais, o que constitui uma ameaça tanto para 
eventuais investigações como para a segurança pessoal;

15. Sublinha que determinados tipos de conteúdos legais, mas nocivos, também devem ser 
tidos em conta, para assegurar um ecossistema digital justo; espera que as orientações 
incluam regras de transparência reforçadas sobre a moderação dos conteúdos ou a 
política relativa à publicidade de carácter político, a fim de assegurar que as remoções e 
o bloqueio de conteúdos lesivos se limitem ao estritamente necessário;

16. Considera que a responsabilização e a elaboração baseada em dados das políticas 
exigem dados sólidos sobre a prevalência e a remoção de conteúdos ilegais em linha;

17. Apela, neste contexto, a uma obrigação de apresentação regular de relatórios públicos 
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por parte das plataformas, proporcional ao seu alcance e às suas capacidades 
operacionais;

18. Apela, além disso, a uma obrigação de as autoridades nacionais informarem 
regularmente o público;

19. Manifesta a sua preocupação com a fragmentação do controlo público e da supervisão 
das plataformas e com a frequente falta de recursos financeiros e humanos necessários 
para que os organismos de supervisão desempenhem adequadamente as suas funções; 
apela a uma maior cooperação em matéria de supervisão regulamentar dos serviços 
digitais;

20. Apoia a criação de um organismo independente da UE que exerça um controlo efetivo 
do cumprimento das regras aplicáveis; considera que este organismo deve impor 
salvaguardas processuais e transparência e fornecer orientações rápidas e fiáveis sobre 
os contextos nos quais os conteúdos legais devem ser considerados prejudiciais;

21. Considera que os relatórios sobre transparência elaborados pelas plataformas e pelas 
autoridades nacionais competentes devem ser disponibilizados a este organismo da UE, 
que deve ser incumbido de elaborar relatórios anuais para apresentar uma análise 
estruturada da situação no que se refere à remoção e ao bloqueio de conteúdos ilegais a 
nível da UE;

22. Salienta que este organismo da UE não deve assumir o papel de moderador de 
conteúdos, mas que deve analisar, após reclamação ou por sua própria iniciativa, se e de 
que forma os prestadores de serviços digitais amplificam os conteúdos ilegais; apela a 
que esta entidade reguladora seja habilitada a impor coimas proporcionais ou outras 
medidas corretivas se as plataformas não fornecerem atempadamente informações 
suficientes sobre os seus procedimentos ou algoritmos;

23. Sublinha a importância de habilitar os utilizadores a fazerem valer os seus direitos 
fundamentais em linha, nomeadamente através de procedimentos de reclamação 
facilmente acessíveis, vias de recurso, medidas educativas e de sensibilização em 
matéria de proteção de dados;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O impacto dos serviços digitais no nosso dia a dia e a quantidade de conteúdos gerados por 
utilizadores aumentaram drasticamente desde a adoção da diretiva sobre o comércio 
eletrónico, há 20 anos. Embora a medida tenha servido de base para o crescimento dos 
serviços digitais em toda a União, a atual prevalência de conteúdos ilegais em linha e a falta 
de verdadeira transparência na forma como os prestadores de serviços digitais lidam com o 
problema demonstram que é necessária uma reforma.

A alternativa da cooperação voluntária e da autorregulação foi explorada com algum êxito, 
mas tem-se revelado insuficiente por si só, tal como ilustrado pelo número crescente de 
Estados-Membros que adotam legislação nacional para combater os conteúdos ilegais, com 
base no facto de o quadro existente não dar respostas suficientemente satisfatórias às 
preocupações da sociedade.

Por conseguinte, o relator congratula-se com o compromisso da Comissão no sentido de 
apresentar um novo ato relativo aos serviços digitais. O presente relatório visa fornecer 
informações sobre os elementos que devem ser incluídos no ato relativo aos serviços digitais 
do ponto de vista dos direitos fundamentais e da proteção de dados.

A este respeito, o relator considera que o respeito pelos direitos fundamentais e a proteção de 
dados nos obrigam a abordar os conteúdos ilegais em linha com o mesmo rigor que os 
conteúdos fora de linha, sem restrições desproporcionadas à liberdade de expressão. Este 
direito à liberdade de expressão pode abranger conteúdos específicos num Estado-Membro, 
mas não noutro e, em muitos casos, a apreciação requer uma contextualização ponderada. 
Esta responsabilidade implica, inevitavelmente, uma interpretação da lei que não deve ser 
delegada a empresas privadas. Salientando que não é viável que as autoridades públicas 
discutam cada elemento do conteúdo publicado, terá de ser encontrada uma abordagem de 
corregulação adequada.

O relator considera que o ato relativo aos serviços digitais deve ter por base e respeitar 
plenamente a legislação da União em vigor, nomeadamente o RGPD e a Diretiva relativa à 
privacidade e às comunicações eletrónicas. No que diz respeito às atuais regras estabelecidas 
na Diretiva relativa ao comércio eletrónico, o relator recomenda que se mantenham a 
proibição de uma obrigação geral de monitorização, a responsabilidade limitada pelos 
conteúdos e a cláusula relativa ao mercado interno, a fim de evitar um nível de conformidade 
demasiado elevado e encargos regulamentares desnecessários. Para combater os conteúdos 
ilegais de forma mais eficaz, devem ser introduzidas obrigações legais para os prestadores de 
serviços digitais em matéria de transparência efetiva, procedimentos harmonizados e garantias 
processuais, responsabilização pela moderação de conteúdos, bem como medidas proactivas 
para fazer face ao aparecimento de conteúdos ilegais nos serviços que os prestadores 
proporcionam. Deve ser criado um organismo da União independente para exercer a 
supervisão dos esforços processuais dos prestadores de serviços digitais, analisar se estes ou 
os algoritmos que utilizam amplificam os conteúdos ilegais, impor sanções proporcionadas 
quando necessário e fornecer uma análise estruturada da remoção de conteúdos ilegais a nível 
da União.

Os conteúdos ilegais devem não só ser eliminados como, também, sujeitos a um 
acompanhamento por parte das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e pelo sistema 
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judiciário. A este respeito, o relator apela a uma melhor cooperação entre os prestadores de 
serviços digitais e as autoridades competentes em toda a União.


