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Alteração  5 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a transparência e a situação actual das negociações ACTA 

Proposta de resolução comum 

N.º 8 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

8. Apela à Comissão para que prossiga as 

negociações relativas ao acordo ACTA a 

fim de reforçar a eficácia das medidas de 

aplicação dos DPI contra a contrafacção; 

8. Apela à Comissão para que restrinja as 

negociações relativas ao acordo ACTA às 

medidas em vigor de aplicação dos DPI 

contra a contrafacção, e à sua manutenção 

num quadro multilateral como a OMPI; 

solicita à Comissão que se abstenha de 

participar em qualquer negociação 

comercial que não seja inclusiva e 

multilateral, e que conte com a 

participação adequada dos países 

emergentes e dos países em 

desenvolvimento nas negociações que 

tenham um impacto significativo no seu 

desenvolvimento; 

Or. en 
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Alteração  6 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a transparência e a situação actual das negociações ACTA 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Considera que para respeitar os direitos 

fundamentais, como sejam a liberdade de 

expressão e o direito à privacidade, a par 

do pleno respeito da subsidiariedade, a 

proposta de acordo não deveria permitir a 

imposição de qualquer modelo progressivo 

em três etapas ("three strikes"), em plena 

conformidade com a decisão do 

Parlamento sobre o artigo 1.º, n.º 1, alínea 

b) da Directiva 2009/140/CE, que altera a 

Directiva 2002/21/CE e que exorta ao 

aditamento de um novo número 3-A sobre 

a política das três etapas ("three strikes") 

ao seu artigo 1.º; 

10. Considera que para respeitar os direitos 

fundamentais, como sejam a liberdade de 

expressão e o direito à privacidade, a par 

do pleno respeito da subsidiariedade, a 

proposta de acordo não deveria permitir a 

imposição de qualquer modelo progressivo 

em três etapas ("three strikes"), em plena 

conformidade com a decisão do 

Parlamento sobre o artigo 1.º, n.º 1, alínea 

b) da Directiva 2009/140/CE, que altera a 

Directiva 2002/21/CE e que exorta ao 

aditamento de um novo número 3-A sobre 

a política das três etapas ("three strikes") 

ao seu artigo 1.º; considera que todo e 

qualquer acordo deve estipular que a 

suspensão do acesso de um indivíduo à 

Internet está sujeita a exame prévio por 

um tribunal; 

Or. en 

 

 


