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Pakeitimas  5 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Derybos d÷l Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo skaidrumo ir esamos pad÷ties 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

ragina Komisiją tęsti derybas d÷l KKPS 

siekiant padidinti intelektin÷s nuosavyb÷s 

teisių apsaugos nuo klastojimo sistemos 

veiksmingumą; 

ragina Komisiją derybas d÷l KKPS 

apriboti esama intelektin÷s nuosavyb÷s 

teisių apsaugos nuo klastojimo sistema ir 

derybas surengti pasinaudojant 

daugiašale platforma, pvz., Pasaulio 

intelektin÷s nuosavyb÷s organizacija 

(PINO); ragina Komisiją nedalyvauti 

jokiose prekybos derybose, kurios n÷ra 

visuotinos ir daugiašal÷s, į kurias deramai 

neįtraukiamos besivystančios ir 

besiformuojančios ekonomikos šalys, 

kurių vystymuisi derybos tur÷tų didelį 

poveikį; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Derybos d÷l Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo skaidrumo ir esamos pad÷ties 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

mano, kad siūlomame susitarime netur÷tų 

būti nustatyta vadinamoji trijų etapų 

procedūra siekiant laikytis pagrindinių 

teisių, pavyzdžiui, saviraiškos laisv÷s ir 

teis÷s į privatumą, ir kartu visapusiškai 

užtikrinti subsidiarumą ir visapusiškai 

atsižvelgiant į Parlamento sprendimą d÷l 

(iš dalies keičiančios) 

Direktyvos 2009/140/EB 1 straipsnio 

1 dalies b punkto; šiame sprendime 

raginama Direktyvos 2002/21/EB 

1 straipsnyje įrašyti naują 3a dalį d÷l trijų 

etapų procedūros; 

mano, kad siūlomame susitarime netur÷tų 

būti nustatyta vadinamoji trijų etapų 

procedūra siekiant laikytis pagrindinių 

teisių, pavyzdžiui, saviraiškos laisv÷s ir 

teis÷s į privatumą, ir kartu visapusiškai 

užtikrinti subsidiarumą ir visapusiškai 

atsižvelgiant į Parlamento sprendimą d÷l 

(iš dalies keičiančios) Direktyvos 

2009/140/EB 1 straipsnio 1 dalies 

b punkto; šiame sprendime raginama 

Direktyvos 2002/21/EB 1 straipsnyje 

įrašyti naują 3a dalį d÷l trijų etapų 

procedūros; mano, kad bet kokiame 

susitarime turi būti nuostata, 

kad sprendimą blokuoti asmens prieigą 

prie interneto prieš tai turi įvertinti 

teismas; 

Or. en 

 

 


