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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. reafirmă că societatea informaţională (SI) este un pilon fundamental al Strategiei de la 
Lisabona ce se bazează atât pe accesul la cunoştinţe, cât şi pe protecţia conţinutului digital 
printr-un sistem riguros şi eficient de protejare a drepturilor de autor si a drepturilor 
conexe;

2. reaminteşte faptul că Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională reprezintă un element 
esenţial al legislaţiei comunitare privind protecţia proprietăţii intelectuale în mediul 
digital, în conformitate cu „Tratatele Internet” ale OMPI;

3. subliniază faptul că raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 2001/29/CE constată că 
în statele membre există cazuri de implementare diferită a prevederilor art. 5, 6 şi 8, ceea 
ce a condus la interpretări şi hotărâri diferite ale instanţelor judecătoreşti din statele 
membre, şi reaminteşte că acestea au devenit parte a jurisprudenţei specifice;

4. solicită Comisiei să continue monitorizarea riguroasă a aplicării Directivei 2001/29/CE şi 
raportarea periodică către Parlamentul European şi către Consiliu;

5. salută adoptarea de către Comisie a Cărţii verzi intitulată „Dreptul de autor în economia 
cunoaşterii” (COM(2008)0466) şi invită Comisia ca, după consultarea tuturor factorilor 
implicaţi, să revizuiască Directiva 2001/29/CE astfel încât prevederile articolelor 5, 6 şi 8 
să dobândească mai multă precizie în vederea asigurării la nivel comunitar a armonizării 
cadrului juridic privind protecţia drepturilor de autor în SI.
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