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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

aicina Komisiju turpināt sarunas par 
viltošanas novēršanas tirdzniecības 

nolīgumu, lai uzlabotu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanas 

nodrošināšanas sistēmas efektivitāti cīĦā 
pret viltošanu; 

aicina Komisiju sarunās par viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumu 

apspriest tikai patlaban spēkā esošo 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas 

nodrošināšanas sistēmu cīĦā pret viltošanu 
un īstenot šīs sarunas daudzpusējā 
ietvarā, piemēram, Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijā (PIĪO); aicina 
Komisiju nepiedalīties tirdzniecības 
sarunās, kas nav iesaistošas un 
daudzpusējas, un atbilstoši iesaistīt jaunās 
tirgus ekonomikas un jaunattīstības 
valstis sarunās, kam ir būtiska ietekme uz 
šo valstu attīstību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par pārredzamību un stāvokli sarunās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

uzskata — lai ievērotu pamattiesības, 

piemēram, vārda brīvību un tiesības uz 

privātumu, tajā pašā laikā pilnībā ievērojot 

subsidiaritātes principu, ierosinātajā 

nolīgumā nevajadzētu Ĝaut uzspiest 

t. s. „trīs pārkāpumu” (three-strikes) 

procedūru, tādējādi pilnībā ievērojot 

Parlamenta lēmumu par 

Direktīvas 2009/140/EK 1. panta 1. punkta 

b) apakšpunktu, kurā aicināts iekĜaut 

Direktīvas 2002/21/EK 1. pantā jaunu 

3.a punktu par „trīs pārkāpumu” politikas 

jautājumu; 

uzskata — lai ievērotu pamattiesības, 

piemēram, vārda brīvību un tiesības uz 

privātumu, tajā pašā laikā pilnībā ievērojot 

subsidiaritātes principu, ierosinātajā 

nolīgumā nevajadzētu Ĝaut uzspiest 

t. s. „trīs pārkāpumu” (three-strikes) 

procedūru, tādējādi pilnībā ievērojot 

Parlamenta lēmumu par 

Direktīvas 2009/140/EK 1. panta 1. punkta 

b) apakšpunktu, kurā aicināts iekĜaut 

Direktīvas 2002/21/EK 1. pantā jaunu 

3.a punktu par „trīs pārkāpumu” politikas 

jautājumu; uzskata, ka jebkurā nolīgumā 
ir jāparedz, ka pārtraukt personas 
piekĜuvi internetam drīkst tikai, iepriekš 
veicot tiesas izmeklēšanu; 

Or. en 

 

 


