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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimiste läbipaistvus ja praegune olukord  

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 8 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

kutsub komisjoni üles jätkama ACTA 
läbirääkimisi, et parandada 
intellektuaalomandi õiguste tagamise 
süsteemi tõhusust võitluses võltsimise 
vastu; 

kutsub komisjoni üles piirduma ACTA 
läbirääkimiste puhul olemasoleva 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
süsteemiga võltsimise vastu ning pidama 
neid mitmepoolses raamistikus, nagu 

WIPO; kutsub komisjoni üles hoiduma 

osalemast kaubandusläbirääkimistel, mis 

ei ole kaasavad ega mitmepoolsed ning 

millel on suur mõju areneva majandusega 

riikide ja arengumaade arengule, kuid 

millesse neid riike piisavalt ei kaasata; 
 

Or. en 
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Lõige 10 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

on seisukohal, et vastavuse tagamiseks 
põhiõigustega, nagu sõnavabadus ja õigus 
eraelu puutumatusele, ning täielikuks 
kinnipidamiseks subsidiaarsuse 
põhimõttest, ei tohiks kavandatav leping 
anda võimalust kehtestada nn kolme 
eksimuse menetlust ja see peaks olema 
täielikus kooskõlas parlamendi otsusega 
direktiivi 2009/140/EÜ artikli 1 punkti 1 
alapunkti b kohta, millega nõutakse 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklisse 1 uue lõike 
3a lisamist kolme eksimuse poliitika kohta; 

on seisukohal, et vastavuse tagamiseks 
põhiõigustega, nagu sõnavabadus ja õigus 
eraelu puutumatusele, ning täielikuks 
kinnipidamiseks subsidiaarsuse 
põhimõttest, ei tohiks kavandatav leping 
anda võimalust kehtestada nn kolme 
eksimuse menetlust ja see peaks olema 
täielikus kooskõlas parlamendi otsusega 
direktiivi 2009/140/EÜ artikli 1 punkti 1 
alapunkti b kohta, millega nõutakse 
direktiivi 2002/21/EÜ artiklisse 1 uue lõike 
3a lisamist kolme eksimuse poliitika kohta; 
on seisukohal, et kõik lepingud peavad 

sisaldama sätet, mille kohaselt nõuab 

üksikisiku internetiühenduste sulgemine 

eelnevat kohtupoolset uurimist; 

Or. en 

 
 


