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Изменение  5 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за 

борба с фалшифицирането (ACTA) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 

  

Предложение за обща резолюция Изменение 

призовава Комисията да продължи 

преговорите по ACTA с цел 

повишаване на ефективността на 

системата за прилагане на ПИС срещу 

фалшифицирането; 

призовава Комисията да ограничи 

преговорите по ACTA до рамките на 

съществуващата система за 

прилагане на ПИС срещу 

фалшифицирането, и да провежда тези 

преговори в многостранна рамка като 

Световната организация за 

интелектуална собственост; 

призовава Комисията да се въздържа 

от участие в търговски преговори, 

които не са обхватни и 

многостранни, и които не включват 

по подходящ начин страните с 

изгряващи икономики и развиващите 

се страни в преговори, оказващи 

влияние върху тяхното развитие; 
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Изменение  6 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за 

борба с фалшифицирането (ACTA) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

счита, че с цел зачитане на основните 

права, като например правото на 

свобода на изразяване и правото на 

неприкосновеност на личния живот, 

предложеното споразумение, докато 

изцяло спазва принципа на 

субсидиарност, следва да не позволява 

налагане на т.нар. процедури на „трите 

предупреждения“, в пълно съответствие 

с решението на Парламента относно 

член 1, параграф 1, буква б) от 

Директива 2009/140/ЕО (директива за 

изменение), призоваващо за добавянето 

на нов параграф 3а в член 1 от 

Директива 2002/21/ЕО относно въпроса 

за политиката на „трите 

предупреждения“; 

счита, че с цел зачитане на основните 

права, като например правото на 

свобода на изразяване и правото на 

неприкосновеност на личния живот, 

предложеното споразумение, докато 

изцяло спазва принципа на 

субсидиарност, следва да не позволява 

налагане на т.нар. процедури на „трите 

предупреждения“, в пълно съответствие 

с решението на Парламента относно 

член 1, параграф 1, буква б) от 

Директива 2009/140/ЕО (директива за 

изменение), призоваващо за добавянето 

на нов параграф 3а в член 1 от 

Директива 2002/21/ЕО относно въпроса 

за политиката на „трите 

предупреждения“; счита, че всяко 

споразумение трябва да включва 

условието, че прекъсването на 

достъпа на дадено лице до интернет 

трябва да е предмет на 

предварително съдебно разглеждане 

на случая; 
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