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Amendement  5 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen   

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

vraagt de Commissie de onderhandelingen 

over ACTA voort te zetten teneinde de 

doeltreffende werking van het 

handhavingssysteem voor de intellectuele- 

eigendomsrechten tegen namaak te 

verbeteren; 

vraagt de Commissie de onderhandelingen 

over ACTA te beperken tot het bestaande 

handhavingssysteem voor de intellectuele- 

eigendomsrechten tegen namaak, en deze 

binnen een multilateraal kader zoals de 

WIPO te houden; verzoekt de Commissie 

af te zien van deelname aan 

handelsonderhandelingen als het geen 

inclusieve en multilaterale 

onderhandelingen zijn waarbij 

opkomende landen en 

ontwikkelingslanden naar behoren 

betrokken zijn, gezien het grote effect dat 

deze hebben op hun ontwikkeling;  

Or. en 
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Amendement  6 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen   

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

is van oordeel dat met het oog op de 

eerbiediging van fundamentele rechten 

zoals de vrijheid van meningsuiting en het 

recht op de persoonlijke levenssfeer, met 

volledige inachtneming van de 

subsidiariteit, de voorgestelde 

overeenkomst niet mag voorzien in de 

zogenoemde 'three strikes'-procedure, in 

volledige overeenstemming met het besluit 

van het Parlement over artikel 1, punt 1, 

onder b) in Richtlijn 2009/140/EG 

(houdende wijziging) dat voorziet in de 

invoeging van een nieuw lid 3 bis in artikel 

1 van Richtlijn 2002/21/EG over het punt 

van 'three strikes'; 

is van oordeel dat met het oog op de 

eerbiediging van fundamentele rechten 

zoals de vrijheid van meningsuiting en het 

recht op de persoonlijke levenssfeer, met 

volledige inachtneming van de 

subsidiariteit, de voorgestelde 

overeenkomst niet mag voorzien in de 

zogenoemde 'three strikes'-procedure, in 

volledige overeenstemming met het besluit 

van het Parlement over artikel 1, punt 1, 

onder b) in Richtlijn 2009/140/EG 

(houdende wijziging) dat voorziet in de 

invoeging van een nieuw lid 3 bis in artikel 

1 van Richtlijn 2002/21/EG over het punt 

van 'three strikes'; is van oordeel dat een 

overeenkomst in ieder geval een bepaling 

moet bevatten dat de toegang van een 

persoon tot het internet pas kan worden 

afgesloten na toetsing door een 

rechtbank; 

Or. en 
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