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Pozměňovací návrh  5 

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

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

vyzývá Komisi, aby pokračovala 

v jednáních o dohodě ACTA s cílem 

zlepšit účinnost systému prosazování práv 

duševního vlastnictví v boji proti padělání;  

vyzývá Komisi, aby omezila jednání 

o dohodě ACTA na stávající systém 

prosazování práv duševního vlastnictví 

v boji proti padělání a vedla je 

v mnohostranném rámci, jako je např. 

WIPO; vyzývá Komisi, aby se zdržela 

účasti na jakýchkoli obchodních 

jednáních, která nejsou všeobecná, 

mnohostranná a do kterých nejsou 

řádným způsobem zapojeny rozvojové 

a rozvíjející se země, přestože tato jednání 

mají výrazný dopad na jejich rozvoj; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

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

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

domnívá se, že v zájmu dodržování 

základních práv, jako je právo na svobodu 

projevu a právo na soukromí, by 

navrhovaná dohoda – při plném 

respektování zásady subsidiarity – neměla 

umožňovat zavedení tzv. zásady „třikrát 

a dost“, v plném souladu s rozhodnutím 

Parlamentu o čl. 1 odst.1 písm.b) 

v (pozměňující) směrnici 2009/140/ES, 

který požaduje doplnění nového odst. 3 

písm.a) do článku 1 směrnice 2002/21/ES 

o zásadě „třikrát a dost“; 

domnívá se, že v zájmu dodržování 

základních práv, jako je právo na svobodu 

projevu a právo na soukromí, by 

navrhovaná dohoda – při plném 

respektování zásady subsidiarity – neměla 

umožňovat zavedení tzv. zásady „třikrát 

a dost“, v plném souladu s rozhodnutím 

Parlamentu o čl. 1 odst.1 písm.b) 

v (pozměňující) směrnici 2009/140/ES, 

který požaduje doplnění nového odst. 3 

písm.a) do článku 1 směrnice 2002/21/ES 

o zásadě „třikrát a dost“; domnívá se, že 

každá dohoda musí obsahovat ustanovení, 

že odpojení jednotlivců od internetu musí 

nejdříve posoudit soud; 

Or. en 

 

 


