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Ändringsförslag  5 
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 
Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Insynen och läget i Acta-förhandlingarna 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta med 
Acta-förhandlingarna för att få ett 

immaterialrättsligt system som fungerar 

effektivare mot förfalskningar. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att begränsa 

Acta-förhandlingarna till det befintliga 

systemet för tillämpning av 

immaterialrätten mot förfalskningar, och 

att bedriva förhandlingarna inom en 

multilateral ram, såsom WIPO. 

Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att avstå från att delta i 

handelsförhandlingar som inte är 

inkluderande och multilaterala och som 

inte tillåter att tillväxt- och 

utvecklingsländer deltar i tillräcklig mån i 

sådana förhandlingar som har betydande 

inverkan på deras utveckling.  

Or. en 
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Ändringsförslag  6 
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 
Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Insynen och läget i Acta-förhandlingarna 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att det 

föreslagna avtalet, för att respektera 

grundläggande rättigheter som 

yttrandefrihet och rätten till privatliv och 

samtidigt vara fullt förenligt med 

subsidiaritetsprincipen, inte bör möjliggöra 

något ”three strikes”-förfarande. Detta är i 

linje med parlamentets beslut om 

artikel 1.1 b i 

(ändrings)direktiv 2009/140/EG, i vilken 

det föreslås att en ny punkt 3a ska läggas 

till i artikel 1 i direktiv 2002/21/EG i 

frågan om en ”three strikes”-strategi 

10. Europaparlamentet anser att det 

föreslagna avtalet, för att respektera 

grundläggande rättigheter som 

yttrandefrihet och rätten till privatliv och 

samtidigt vara fullt förenligt med 

subsidiaritetsprincipen, inte bör möjliggöra 

något ”three strikes”-förfarande. Detta är i 

linje med parlamentets beslut om 

artikel 1.1 b i 

(ändrings)direktiv 2009/140/EG, i vilken 

det föreslås att en ny punkt 3a ska läggas 

till i artikel 1 i direktiv 2002/21/EG i 

frågan om en ”three strikes”-strategi. 

Parlamentet anser att ett eventuellt avtal 

måste innehålla ett villkor att avstängning 

av en privatpersons Internettillgång först 

ska prövas av domstol. 

Or. en 

 

 


