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Tarkistus  5 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

ACTA-neuvottelujen avoimuus ja tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa komissiota jatkamaan ACTA-

neuvotteluja, jotta voidaan tehostaa 

teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamiseen tähtäävää järjestelmää 

väärennösten torjumiseksi; 

8. kehottaa komissiota rajoittamaan 

ACTA-neuvotteluja niin, että ne koskevat 

vain olemassa olevaa teollis- ja 

tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamiseen tähtäävää järjestelmää 

väärennösten torjumiseksi, sekä 

järjestämään ne Maailman henkisen 

omaisuuden järjestön (WIPO) kaltaisessa 

monenvälisessä kehyksessä; kehottaa 

komissiota pidättymään osallistumasta 

kauppaneuvotteluihin, jotka eivät ole 

kattavia ja monenvälisiä ja joihin ei 

asiaankuuluvasti oteta mukaan nopeasti 

kehittyvän talouden maita ja kehitysmaita, 

vaikka neuvotteluilla on tärkeä vaikutus 

niiden kehitykseen; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

ACTA-neuvottelujen avoimuus ja tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että jotta voidaan kunnioittaa 

perusoikeuksia, kuten oikeutta 

sananvapauteen ja oikeutta yksityisyyteen, 

sekä noudattaa täysin 

toissijaisuusperiaatetta, ehdotetussa 

sopimuksessa ei saisi sallia ns. kolmannen 

rikkomuksen periaatteeseen perustuvia 

menettelyjä, sillä olisi noudatettava täysin 

parlamentin (muutos)direktiivin 

2009/140/EY 1 artiklan 1 alakohdan 

b alakohdasta tekemää päätöstä, jossa 

vaaditaan lisäämään direktiivin 

2002/21/EY 1 artiklaan uusi 3 a kohta 

kolmannen rikkomuksen periaatteesta; 

10. katsoo, että jotta voidaan kunnioittaa 

perusoikeuksia, kuten oikeutta 

sananvapauteen ja oikeutta yksityisyyteen, 

sekä noudattaa täysin 

toissijaisuusperiaatetta, ehdotetussa 

sopimuksessa ei saisi sallia ns. kolmannen 

rikkomuksen periaatteeseen perustuvia 

menettelyjä, sillä olisi noudatettava täysin 

parlamentin (muutos)direktiivin 

2009/140/EY 1 artiklan 1 alakohdan 

b alakohdasta tekemää päätöstä, jossa 

vaaditaan lisäämään direktiivin 

2002/21/EY 1 artiklaan uusi 3 a kohta 

kolmannen rikkomuksen periaatteesta; 

katsoo, että kaikkiin sopimuksiin on 

sisällyttävä määräys, jonka mukaan 

henkilön internet-yhteyden sulkeminen 

edellyttää tuomioistuimessa etukäteen 

tapahtuvaa tutkintaa; 

Or. en 

 

 


