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Excelência, 

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o seu parecer sobre a 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do 
sistema «porto seguro» na perspetiva dos cidadãos da UE e das empresas estabelecidas na 
UE {COM(2013) 847final}. 

A Comissão aprecia o facto de o parecer da Assembleia da República refletir e apoiar 
plenamente as suas recomendações no sentido de reforçar o sistema «porto seguro» à luz da 
avaliação realizada pela Comissão no ano passado. A Comissão partilha com a Assembleia 
da República o objetivo comum de proporcionar aos cidadãos da UE as necessárias 
salvaguardas e garantias quando os seus dados pessoais são transferidos para os EUA no 
âmbito do sistema «porto seguro». Para o efeito, os serviços da Comissão estão plenamente 
empenhados com as autoridades dos EUA em encontrar soluções eficazes para implementar 
as 13 recomendações constantes da Comunicação relativa ao sistema «porto seguro». As 
discussões com os EUA têm, até ao momento, sido construtivas. Embora estejam ainda em 
curso, foram realizados progressos em relação a uma série de questões, nomeadamente com 
o Departamento do Comércio dos Estados Unidos e com a Comissão Federal do Comércio 
dos Estados Unidos. 

O principal objetivo da Comissão consiste em garantir que os quatro domínios de reexame, 
identificados na Comunicação, nomeadamente em matéria de transparência, recurso, 
aplicação e acesso pelas autoridades dos EUA, estão a ser plenamente implementados 
dentro do prazo fixado pela Comissão. Ao abrigo do Comité previsto no artigo 31.°, a 
Comissão mantém os Estados-Membros da UE plenamente informados da evolução das 
negociações, sendo as últimas informações de 30 de junho de 2014. 

É intenção da Comissão continuar a consultar os Estados-Membros, bem como o 
Parlamento Europeu, na sequência da resposta dos EUA às recomendações da Comissão. 
Este processo de consulta foi anunciado pela Comissão na sua Comunicação, de 27 de 
novembro de 2013, intitulada «Restabelecer a confiança nos fluxos de dados entre a UE e os 

A Comissão espera que estes esclarecimentos tenham dado resposta às questões suscitadas 
pela Assembleia da República Portuguesa e que o nosso diálogo político prossiga no futuro. 

Queira aceitar, Vossa Excelência, os protestos da minha mais elevada consideração. 
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