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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o transparentnosti a stave rokovaní o ACTA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

vyzýva Komisiu, aby pokračovala 

v rokovaniach o ACTA s cieľom zlepšiť 

účinnosť systému presadzovania práv 

duševného vlastníctva v boji proti 

falšovaniu; 

vyzýva Komisiu, aby obmedzila rokovania 

o ACTA na existujúci systém 

presadzovania práv duševného vlastníctva 

v boji proti falšovaniu a aby ich 

uskutočňovala v mnohostrannom rámci, 

ako je WIPO; vyzýva Komisiu, aby sa 

nezúčastňovala na žiadnych rokovaniach 

o obchode, ktoré nie sú inkluzívne a 

mnohostranné a do ktorých nie sú 

náležite zapojené krajiny s rýchlo 

rozvíjajúcim sa hospodárstvom 

a rozvojové krajiny, napriek tomu, že tieto 

rokovania majú významný dosah na ich 

rozvoj; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o transparentnosti a stave rokovaní o ACTA 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

domnieva sa, že v záujme dodržiavania 

základných práv, ako sú sloboda prejavu 

a právo na súkromie, a plného 

rešpektovania zásady subsidiarity by 

navrhovaná dohoda nemala umožňovať 

tzv. postup troch varovaní („three strikes 

procedure“), v plnom súlade s rozhodnutím 

Parlamentu o článku 1 ods. 1 písm. b) 

v (pozmeňujúcej a doplňujúcej) smernici 

2009/140/ES, v ktorom sa požaduje 

vloženie nového odseku 3 písm. a) do 

článku 1 smernice 2002/21/ES o otázke 

politiky troch varovaní; 

domnieva sa, že v záujme dodržiavania 

základných práv, ako sú sloboda prejavu 

a právo na súkromie, a plného 

rešpektovania zásady subsidiarity by 

navrhovaná dohoda nemala umožňovať 

tzv. postup troch varovaní („three strikes 

procedure“), v plnom súlade s rozhodnutím 

Parlamentu o článku 1 ods. 1 písm. b) 

v (pozmeňujúcej a doplňujúcej) smernici 

2009/140/ES, v ktorom sa požaduje 

vloženie nového odseku 3 písm. a) do 

článku 1 smernice 2002/21/ES o otázke 

politiky troch varovaní; domnieva sa, že 

akákoľvek dohoda musí zahŕňať 

ustanovenie o tom, že odpojenie 

jednotlivcov od internetu vopred 

preskúma súd; 

Or. en 

 

 


