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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
διαπραγµατεύσεις της ACTA, για να 
βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της 
επιβολής του συστήµατος προστασίας των 
∆∆Ι από την παραποίηση/αποµίµηση· 

καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τις 
διαπραγµατεύσεις της ACTA, στο 
υπάρχον σύστηµα προστασίας των ∆∆Ι 
από την παραποίηση/αποµίµηση, και να 
τις διεξαγάγει σε πολυµερές πλαίσιο, 
όπως η ΠΟ∆Ι· καλεί την Επιτροπή να µη 
συµµετάσχει σε καµία εµπορική 
διαπραγµάτευση που δεν είναι ανοικτή 
και πολυµερής, και δεν εξασφαλίζει τη 
δέουσα συµµετοχή των αναδυόµενων και 
των αναπτυσσοµένων χωρών, των 
οποίων η ανάπτυξη επηρεάζεται 
σηµαντικά από τις διαπραγµατεύσεις· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

θεωρεί ότι, για το σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων όπως η 

ελευθερία της έκφρασης και η 

ιδιωτικότητα, και την πλήρη τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας, η 

προτεινόµενη συµφωνία δεν θα πρέπει να 

επιτρέπει την εφαρµογή των λεγόµενων 

διαδικασιών τριών κλιµακούµενων 

αντιδράσεων, σύµφωνα µε την απόφασή 

του σχετικά µε το άρθρο 1.1β της 

(τροποποιητικής) οδηγίας 2009/140/ΕΚ, µε 

την οποία ζητεί την προσθήκη νέας 

παραγράφου 3(α) στο άρθρο 1 της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ, για την πολιτική των τριών 

κλιµακούµενων προειδοποιήσεων· 

θεωρεί ότι, για το σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων όπως η 

ελευθερία της έκφρασης και η 

ιδιωτικότητα, και την πλήρη τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας, η 

προτεινόµενη συµφωνία δεν θα πρέπει να 

επιτρέπει την εφαρµογή των λεγόµενων 

διαδικασιών τριών κλιµακούµενων 

αντιδράσεων, σύµφωνα µε την απόφασή 

του σχετικά µε το άρθρο 1.1β της 

(τροποποιητικής) οδηγίας 2009/140/ΕΚ, µε 

την οποία ζητεί την προσθήκη νέας 

παραγράφου 3(α) στο άρθρο 1 της οδηγίας 

2002/21/ΕΚ, για την πολιτική των τριών 

κλιµακούµενων προειδοποιήσεων· θεωρεί 
ότι σε οποιαδήποτε συµφωνία πρέπει να 
προβλέπεται ρητά πως η κατάργηση της 
πρόσβασης οποιουδήποτε ατόµου στο 
∆ιαδίκτυο υπόκειται σε προηγούµενη 
δικαστική εξέταση· 
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