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EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės 

susitarimas 

2009 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ramiojo vandenyno valstybių, 

vienos šalies, ir Europos bendrijos, kitos šalies, laikinojo partnerystės susitarimo 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl penktosios Pasaulio prekybos 

organizacijos ministrų konferencijos Kankūne1, 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl 

Dohos derybų raundo įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO Generalinės tarybos 

sprendimo2, 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasirengimo šeštajai Pasaulio prekybos 

organizacijos ministrų konferencijai Honkonge3, 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl 

ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi4, 2006 m. balandžio 4 d. 

rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po PPO ministrų konferencijos 

Honkonge5, 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo: prekybos politikos 

krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą6, į savo 2006 m. 

rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos plėtros darbotvarkės sustabdymo7, į savo 

2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų8, į savo 

2007 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų9 ir į savo 

2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų 

lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies 

keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus 

(EB) Nr. 964/2007 ir (EB) Nr. 1100/200610, 

– atsižvelgdamas į Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos laikinąjį partnerystės 

susitarimą, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir 

Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės narių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių 

narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą), 

– atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos (BRIST) 2006 m. balandžio 

mėn., 2006 m. spalio mėn., 2007 m. gegužės mėn., 2007 m. spalio mėn., 2007 m. 

lapkričio mėn. ir 2008 m. gegužės mėn. susitikimų išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės 
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susitarimai“ (COM(2007)0635), 

– atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo 

XXIV straipsnį, 

– atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje 

vykusiame ketvirtajame PPO ministrų konferencijos posėdyje, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 18 d. ministrų deklaraciją, kuri buvo priimta per 

Honkonge vykusią šeštąją Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferenciją, 

– atsižvelgdamas į Prekybos pagalbos darbo grupės pranešimą ir rekomendacijas, kuriuos 

PPO Generalinė taryba priėmė 2006 m. spalio 10 d., 

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje 

nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) – tarptautinės bendruomenės bendrai 

priimti skurdo naikinimo kriterijai, 

– atsižvelgdamas į Gleneagles komunikatą, kurį G8 paskelbė 2005 m. liepos 8 d., 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį, ją siejant su 103 straipsnio 

2 dalimi, 

A. kadangi nuo 2008 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos ir AKR šalių ankstesnieji prekybos 

santykiai, kai AKR šalims suteikiama lengvatinė galimybė patekti į ES rinkas 

nesivadovaujant abipusiškumo principu, neatitinka PPO taisyklių, 

B. kadangi EPS atitinka PPO reikalavimus ir pagal juos siekiama remti regionų integraciją ir 

skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos integraciją į pasaulio ekonomiką, taip 

puoselėjant šių šalių tausią socialinę ir ekonominę plėtrą ir prisidedant prie bendro siekio 

kovoti su skurdu AKR šalyse, 

C. kadangi EPS turėtų padėti plėtoti ilgalaikius santykius, siekiant, kad prekyba skatintų 

vystymąsi, 

D. kadangi laikinieji Ekonominės partnerystės susitarimai (LEPS) – tai susitarimai dėl 

prekybos prekėmis, kuriais siekiama pašalinti AKR šalių prekybos su ES trikdžius,  

E. kadangi dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės prekybos politika pasaulio plėtrai 

svarbesnė nei kada nors anksčiau, 

F. kadangi LEPS pagrindinis dėmesys skiriamas prekybai prekėmis ir tam, kad šie 

susitarimai atitiktų PPO reikalavimus, 

G.  kadangi pagal PPO taisykles EPS šalys neprivalo ar joms draudžiama laikytis 

liberalizavimo įsipareigojimų paslaugų srityje, 

H. kadangi į susitarimus įtraukti įsipareigojimai gali daryti labai didelį poveikį šalims ir 

regionams, 

I. kadangi iš 14 ir dar 1 (Rytų Timoras) AKR ir Ramiojo vandenyno šalių tik Papua Naujoji 

Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika parafavo LEPS, 



J. kadangi LEPS gali turėti įtakos Papua Naujosios Gvinėjos, Fidžio Salų Respublikos ir 

kitų prekybos partnerių ateityje sudaromų susitarimų sritims ir turiniui bei regiono 

pozicijai derybose, 

K. kadangi tarp Europos Sąjungos ir Ramiojo vandenyno valstybių yra nedidelė 

konkurencija, nes ES eksportuojamos prekės yra tokios, kurių Ramiojo vandenyno 

valstybės negamina, bet kurios kaip sudedamosios dalys joms reikalingos vietos 

pramonėje arba tiesiogiai vartoti, 

L. kadangi, turint mintyje dabartinę politinę padėtį ir tai, kad Fidžyje valdo karinė 

vyriausybė, galutiniai EPS turėtų būti grindžiami patvirtintu veiksmų planu surengti 

demokratinius rinkimus; tam pritaria visos Fidžio politinės grupės, 

M. kadangi Taryba ragina nedelsiant visiškai atkurti demokratiją ir kuo greičiau sugrąžinti 

civilinę valdžią, 

N. kadangi AKR šalims priklausančių Ramiojo vandenyno šalių grupę sudaro 14 plačiai 

išsibarsčiusių salų valstybių ir Rytų Timoras, o bendras jų gyventojų skaičius – mažiau 

nei 8 milijonai; kadangi labiau nei kurio nors kito regiono, Ramiojo vandenyno valstybės 

skiriasi dydžiu ir ypatybėmis, pavyzdžiui, didžiausia regiono šalis Papua Naujoji Gvinėja 

tris tūkstančius kartų didesnė už mažiausiąją – Niuję, 

O. kadangi žuvininkystė ir su ja susijusi veikla ir pramonė turi didžiausią potencialą siekiant 

ateityje padidinti eksportą, 

P. kadangi priėmus naujas prekybos taisykles, turėtų padidėti su prekyba susijusi parama, 

Q. kadangi ES pagalbos prekybai strategijos tikslas – remti besivystančių šalių gebėjimą 

pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, 

R. kadangi Europos Sąjunga ir AKR valstybės derėjosi dėl naujų, lankstesnių ir geresnių 

kilmės taisyklių, ir, jas tinkamai taikydamos ir pakankamai atsižvelgdamos į 

sumažėjusius šalių pajėgumus, AKR valstybės galėtų turėti daug naudos, 

S. kadangi pagal vykstančių derybų dėl galutinio Europos Sąjungos ir Ramiojo vandenyno 

valstybių EPS tvarkaraštį susitarimas turėtų būti sudarytas iki 2009 m. pabaigos, 

1. pabrėžia, kad šie susitarimai gali būti laikomi patenkinamais tik tada, jei juos taikant 

pasiekiami trys tikslai: AKR šalims suteikiamos priemonės tvariai vystytis, skatinamas jų 

dalyvavimas pasaulinėje prekyboje ir stiprinamas regionalizacijos procesas; 

2.  pabrėžia, kad pagrindinis šio susitarimo tikslas – siekiant vystymosi tikslų, prisidėti prie 

skurdo mažinimo, pagrindinių žmogaus teisių prisidėti prie TVT įgyvendinimo gerbimo, 

ir pasiekti šiuos tikslus: suteikti paramą AKR šalims tvariai vystytis, skatinti jų 

dalyvavimą pasaulinėje prekyboje, stiprinti regionalizacijos procesą, pagyvinti Europos 

Sąjungos ir AKR šalių prekybą ir skatinti AKR šalių ekonomikos įvairinimą; 

3.  pabrėžia, kad siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių, susijusių su Ramiojo 

vandenyno regiono valstybių rinkos atvėrimu, Europos Sąjunga turėtų teikti paramą ir 

siekti, kad šios valstybės pajustų realią tokios paramos naudą, kad būtų skatinama 

ekonominė ir socialinė plėtra, pavyzdžiui, taikant lengvatinius prekybos tarifus; 



4. yra įsitikinęs, kad, remiantis šiais EPS, turėtų būti skatinamas ekonomikos augimas, 

regionų integracija, ekonomikos įvairinimas ir skurdo mažinimas; 

5. ragina derybų šalis, kaip planuota, baigti derybas 2009 m.; ragina šalis imtis visų 

priemonių siekiant, kaip planuota, iki 2009 m. pabaigos baigti rengti AKR šalių ir 

Europos Sąjungos išsamų EPS; 

6. pabrėžia, kad svarbu ir naudinga pasiekti Europos Sąjungos ir AKR partnerių susitarimų, 

atitinkančių PPO reikalavimus, nes jei nebūtų sudaryti minėtieji susitarimai, prekybiniai 

santykiai ir jų vystymasis būtų dideliu mastu sužlugdyti; kadangi 2007 m. gruodžio 31 d. 

nustojus galioti Kotonu susitarimu nustatytai preferencinių tarifų tvarkai buvo pasiūlyta 

daugiau galimybių eksportuoti prekes į Europos Sąjungą, padidėjo prekyba; 

7. palankiai vertina tai, kad Europos Sąjunga, siekdama remti AKR ir Europos Sąjungos 

savitarpio prekybos liberalizavimą, siūlo AKR šalims visiškai bekvotę ir bemuitę prieigą 

prie Europos Sąjungos rinkos; ši prieiga galiotų daugumai prekių; 

8. pabrėžia, kad pasirašyti laikinąjį EPS būtina, nes tai – žingsnis link tvaraus viso šio 

regiono augimo, ir pabrėžia nuolatinių derybų siekiant išsamaus susitarimo, kuriuo būtų 

skatinama didesnė prekyba, investicijos ir regionų integracija, svarbą; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis laikinuoju ekonominės partnerystės susitarimu, 

nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ) 

galėtų prisitaikyti prie susitarimo pagrindu nustatytų pokyčių, ir ragina susijusių Ramiojo 

vandenyno valstybių valdžios institucijas toliau remti MVĮ interesus derantis dėl išsamaus 

EPS; 

10. ragina Komisiją Ramiojo vandenyno valstybėms nedaryti spaudimo prisiimti 

įsipareigojimus liberalizuoti paslaugų rinkas ir spręsti vadinamuosius Singapūro 

klausimus; 

11. ragina AKR šalis tęsti liberalizaciją ir skatina plėsti tokias reformas ir taikyti jas ne tik 

prekybai prekėmis, bet ir labiau liberalizuoti prekybą paslaugomis; 

12. prašo tuo atveju, jei bus deramasi dėl paslaugų, nustatyti tvirtą reglamentavimo sistemą 

siekiant užtikrinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą ir į derybas neįtraukti pagrindinių 

viešųjų paslaugų; 

13. siekdamas, kad pereinamasis ekonomikos laikotarpis pasirašius LEPS būtų sklandesnis, 

ragina Europos Sąjungą didinti atitinkamą pagalbą AKR šalių valdžios institucijoms ir 

privačiajam sektoriui; 

14. ragina susijusias šalis teikti aiškią ir skaidrią informaciją apie ekonominę ir politinę 

padėtį šiose šalyse bei jų vystymąsi, siekiant gerinti bendradarbiavimą su Komisija; 

15. ragina derybų dėl bet kurio išsamaus EPS dalyvius visiškai atsižvelgti į gamtos išteklių 

valdymo skaidrumo svarbą ir nurodyti, kokia pažangiąja patirtimi tiesiogiai susijusioms 

šalims būtina vadovautis siekiant iš šių išteklių didžiausios naudos; 

16. pabrėžia prekybos pačiame regione svarbą ir būtinybę plėtoti regioninės prekybos ryšius 

siekiant užtikrinti tvarų augimą regione; pažymi, kad svarbus skirtingų regioninių vienetų 



bendradarbiavimas ir darna; 

17. skatina toliau mažinti tarifus, taikomus tarp besivystančių šalių ir regionų grupių, šiuo 

metu sudarančius 15–25 proc. prekybinės vertės, toliau skatinti pietų regionų tarpusavio 

prekybą, ekonominę plėtrą ir regionų integraciją; 

18. ragina Komisiją dėti visas pastangas stengiantis vėl pradėti derybas dėl Dohos plėtros 

darbotvarkės (DPD) ir užtikrinti, kad susitarimai dėl liberalizavimo skatintų skurdžių 

šalių vystymąsi; 

19. yra įsitikinęs, kad išsamūs EPS turėtų papildyti susitarimus dėl DPD, o ne būti 

alternatyva AKR šalims; 

20. atsižvelgia į poreikį parengti skyrių dėl dvišalių prekybos apsaugos priemonių; ragina abi 

šalis be reikalo nenustatyti pernelyg daug apsaugos priemonių ir ragina Komisiją 

atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl išsamaus EPS sudarymo sutikti persvarstyti 

laikinojo EPS apsaugos priemones siekiant užtikrinti tinkamą, skaidrų ir spartų 

naudojimą, laikantis sąlygos, kad būtų laikomasi jų taikymo kriterijų; 

21. pritaria, kad būtų numatytos suderintos tai pačiai prekių grupei taikomų muitų išimtys, 

ypač susijusios su žemės ūkio prekėmis ir su kai kuriomis apdorotomis žemės ūkio 

prekėmis, kadangi jos labiausiai susijusios su būtinybe apsaugoti jaunas šių šalių 

pramonės šakas arba jautrius produktus; 

22. prašo užtikrinti skubią ratifikavimo procedūrą, kad šalys partnerės be nereikalingos 

gaišaties galėtų turėti naudos iš LEPS; 

23. primena, kad nors laikinasis susitarimas gali būti laikomas pirmuoju proceso veiksmu, 

teisiniu požiūriu tai nepriklausomas tarptautinis susitarimas, po kurio vėliau nebūtinai bus 

priimtas EPS arba visos šalys, pasirašiusios LEPS, nebūtinai pasirašys išsamų EPS; 

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimosios derybos būtų vedamos lanksčiai, kaip 

nurodyta Tarybos 2008 m. gegužės ir 2008 m. lapkričio mėn. išvadose; 

25. ragina Komisiją atsižvelgti į Ramiojo vandenyno valstybių prašymus dar kartą derėtis dėl 

kai kurių ginčijamų laikino EPS klausimų, kuriuos jos norėtų pakeisti ar panaikinti; 

26. pažymi, kad Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika iki šiol yra vienintelės 

Ramiojo vandenyno regiono valstybės, pasirašiusios šį susitarimą; visos kitos Ramiojo 

vandenyno regiono valstybės dėl nedidelio savo prekybos su Europos Sąjunga masto 

nusprendė jo nepasirašyti; 

27. primena, kad tikra regionų rinka laikoma esminiu sėkmingo ekonominės partnerystės 

susitarimų įgyvendinimo pagrindu ir kad regionų integracija ir bendradarbiavimas labai 

svarbūs siekiant socialinės ir ekonominės Ramiojo vandenyno valstybių plėtros; 

28. pažymi, kad būtina užtikrinti, jog LEPS nesumažintų politinių interesų siekio ir 

nepakenktų visuomenės nuomonei dėl Ramiojo vandenyno regiono ekonominės 

integracijos; 

29. todėl pabrėžia, kad įgyvendinant LEPS ir derantis dėl EPS svarbu atkreipti tinkamą 

dėmesį į Ramiojo vandenyno regiono integracijos procesus; 



30. rekomenduoja laikytis lankstaus, asimetriško ir pragmatinio požiūrio tebevykstančiose 

derybose dėl išsamaus EPS; turėdamas tai mintyje, ragina Komisiją visų pirma atsižvelgti 

į Ramiojo vandenyno regiono valstybių prašymus, susijusius su susitarime numatytais 

vystymosi aspektais; atsižvelgdamas į tai, pritaria 2008 m. gegužės mėn. BRIST 

išvadoms; 

31. pažymi, kad susitarimas gali turėti poveikį Ramiojo vandenyno valstybių ir jų artimiausių 

ir didžiausių prekybos partnerių Australijos ir Naujosios Zelandijos santykiams ir kad 

būtina užtikrinti, jog dabartinio susitarimo sąlygos netaptų kliūtimi ateityje sudaryti 

prekybos susitarimus su šiomis šalimis; 

32. sutinka su nuomone, kad į išsamų ekonominės partnerystės susitarimą būtų įtrauktas 

skirsnis dėl vystomojo bendradarbiavimo, pagal kurį būtų skatinama bendradarbiauti 

prekybos prekėmis, su pasiūla susijusio konkurencingumo, verslo skatinimo 

infrastruktūros, prekybos paslaugomis, su prekyba susijusių klausimų, institucijų 

kompetencijos ugdymo ir mokesčių reguliavimo srityse; ragina abi šalis laikytis 

įsipareigojimo baigti derybas dėl konkurencijos ir viešųjų pirkimų tik tuomet, kai bus 

užtikrinti tinkami pajėgumai; 

33. primena, kad EPS privalo padėti pasiekti Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi tikslus, 

politiką ir nustatyti prioritetus, turint mintyje ne tik jo struktūrą ir turinį, bet ir 

įgyvendinimo metodus bei pobūdį; 

34. pabrėžia, kad remiantis EPS turėtų būti prisidedama prie TVT įgyvendinimo; 

35. pripažįsta, kad Europos Sąjunga pasirinktinai taiko palankiausio režimo valstybių (PRV) 

principą visoms AKR paregionių grupėms; 

36. primena, kad 2007 m. spalio mėn. buvo priimta ES pagalbos prekybai strategija; ES 

įsipareigojo iki 2010 m. kasmet padidinti bendrą su ES prekyba susijusią pagalbą iki 2 

milijardų (2 000 000 000) EUR (po 1 milijardą eurų skiria Bendrija ir valstybės narės); 

primygtinai reikalauja Ramiojo vandenyno regionui skirti tinkamą ir teisingą dalį; 

37. ragina kuo greičiau nustatyti ir paskirti prekybos tikslams skirtą pagalbos dalį; pabrėžia, 

kad šios lėšos būtų papildomi šaltiniai, o ne perskirstytos Europos plėtros fondo lėšos, kad 

jos būtų naudojamos prioritetinėse Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio Salų Respublikos 

srityse, ir kad išmokos būtų mokamos laiku, pagal nustatytą grafiką ir atitiktų 

nacionalinius ir regioninius strateginio vystymosi planus; primena, kad pagal EPS turi 

būti numatyta remti Ramiojo vandenyno valstybių vystymosi tikslus, politiką ir 

prioritetus, turint mintyje ne tik šio susitarimo struktūrą ir turinį, bet ir jo įgyvendinimo 

būdą ir principus; 

38. atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. rugsėjo mėn. Taryba, pasirašydama sutartį dėl 

intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. TRIPS) ir prieiga prie 

vaistų, prisiėmė įsipareigojimus, ragina Komisiją vedant derybas dėl EPS kol kas 

nesiderėti dėl TRIPS nuostatų, susijusių su vaistais, ir dėl nuostatų, kurios turėtų tiesioginį 

poveikį visuomenės sveikatai ir prieigai prie vaistų, nereikalauti laikytis Patentinės 

kooperacijos sutarties ir Patentų teisės sutarties ar jas priimti, taip pat nereikalauti įtraukti 



Direktyvos 2004/48/EB1 sąlygų bei netaikyti, pavyzdžiui, neoriginalių duomenų bazių 

apsaugos EPS; 

39. toliau remia visapusišką Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno regiono EPS; sutinka, 

kad turi būti deramasi šiais svarbiausiais klausimais, įskaitant derybas svarbiausiais 

intelektinės nuosavybės teisių klausimais, kurie apima ne tik vakarietiškos technologijos 

produktus, bet taip pat bioįvairovę ir įprastas žinias; 

40. ragina taikyti tinkamas ir skaidrias ekonominės partnerystės susitarimų poveikio 

stebėsenos priemones, kurių funkcijos ir poveikis būtų aiškūs, taip pat numatyti aktyvesnį 

AKR valstybių dalyvavimą ir išsamiai konsultuotis su suinteresuotomis šalimis; 

41. mano, kad įgyvendinant EPS svarbu nustatyti tinkamą stebėsenos sistemą, kurią 

koordinuotų atitinkamas Parlamento komitetas, kuris, siekiant užtikrinti Tarptautinės 

prekybos komiteto vadovaujančio vaidmens ir prekybos ir vystymosi politikos 

nuoseklumo pusiausvyrą, būtų sudaromas iš Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi 

komiteto narių; šis Parlamento komitetas lanksčiai dirbtų ir aktyviai koordinuotų savo 

veiksmus su AKR ir ES Jungtine parlamentine asamblėja; mano, kad ši stebėsenos 

sistema turėtų būti pradėta taikyti kiekvieną kartą priėmus laikinąjį EPS; 

42. ypač pabrėžia AKR parlamentų ir nevalstybinių veikėjų dalyvavimą ekonominės 

partnerystės susitarimų priežiūros ir valdymo srityje ir prašo Komisijos skatinti jų 

dalyvavimą vykstančiose derybose; tam reikia aiškios ES ir AKR šalių darbotvarkės, 

paremtos dalyvavimo strategija; 

43. pabrėžia, kad, siekiant nustatyti susitarimo socialinį ir ekonominį poveikį, įskaitant 

įgyvendinimo sąnaudas ir pasekmes, į galutinį EPS reikėtų įtraukti persvarstymo sąlygą ir 

bendrą pasaulinio poveikio įvertinimą, kurį reikėtų atlikti praėjus 3–5 metams po 

susitarimo pasirašymo; reikalauja, kad persvarstant susitarimą, dalyvautų Europos 

Parlamentas ir Ramiojo vandenyno valstybių parlamentai; 

44. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir AKR 

šalių vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES Ministrų tarybai bei AKR ir ES Jungtinei 

parlamentinei asamblėjai. 

                                                 
1   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės 

nuosavybės teisių gynimo (OL L 157 2004 4 30, p. 45). 


