Vážený pán poslanec,
Vážená pani poslankyňa,
dovoľujem si Vás osloviť v mene Spoločnosti pre otvorené informačné technológie a požiadať Vás o
podporu písomného vyhlásenia „O nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu
obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)“. Vyhlásenie predložila skupina poslancov Európskeho
parlamentu, menovite Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro a Stavros Lambrinidis a je
otvorené na podpis aj ostatným poslancom Európskeho parlamentu.
O podporu predmetného vyhlásenia Vás žiadame preto, lebo sme znepokojení utajovaním obsahu
dohody ACTA a jej možnými dopadmi na základné práva občanov Európskej únie. Obávame sa
potenciálnej kriminalizácie používateľov internetu, a toho, že zaradením dohody do obchodného práva sa
vylúči prezumpcia neviny a dôkazné bremeno sa prenesie na ramená občanov Únie. Na rozdiel od
mnohých firiem však väčšina občanov nemá dostatok prostriedkov na právnu ochranu, a tak práva firiem
by boli presadzované na úkor občanov. Ďalšie informácie o vyhlásení sú dostupné na webovej adrese
http://www.laquadrature.net/en/help-the-european-parliament-oppose-acta. Text samotného vyhlásenia
pripájam aj v slovenskom jazyku na konci tohoto emailu.
Prosíme Vás o podporu predmetného vyhlásenia bez ohľadu na to, či sa s jeho obsahom stotožňujete
alebo nie. Už samotné jeho prejednanie v Európskom parlamente môže mnoho vecí objasniť a mnohé
dezinformácie uviesť na pravú mieru, čo by mohlo rozptýliť naše pochybnosti a obavy.
Zároveň v súvislosti so spomínaným písomným vyhlásením si Vás dovolíme poprosiť o vyjadrenie
Vášho stanoviska k prebiehajúcemu vyjednávaniu obsahu „Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu
(ACTA)“, a to najmä vo veci:
•

utajenosti obsahu dohody, ktorá má ovplyvniť všetkých občanov Európskej únie;

•

povinnosti členských krajín EU implementovať obsah dohody do svojho práva;

•

vplyvu dohody na základné práva, ktorými sú právo na spravodlivý súdny proces, slobodu prejavu
a ochranu súkromia;

Vopred ďakujeme za podporu vyššieuvedeného vyhlásenia, ako aj za poskytnutie Vášho stanoviska.
S pozdravom
Ing. Slavko Fedorik
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
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Písomné vyhlásenie o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu
obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)

Európsky parlament,
– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,
A. keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA),
B. keďže v Lisabonskej zmluve sa zaručuje spolurozhodovacia úloha Európskeho parlamentu
v obchodných veciach a jeho prístup k dokumentom z rokovaní,
1. domnieva sa, že navrhovaná dohoda by nemala nepriamo ukladať povinnosť harmonizovať predpisy
EÚ v oblasti autorského a patentového práva a práva ochranných známok a že by sa mala dodržiavať
zásada subsidiarity;
2. vyhlasuje, že Komisia by mala okamžite sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa
prebiehajúcich rokovaní;
3. usudzuje, že navrhovaná dohoda by nemala ukladať obmedzenia na riadny súdny proces alebo
oslabovať základné práva, ako je sloboda prejavu a právo na súkromie;
4. zdôrazňuje, že hospodárske a inovačné riziká sa musia posúdiť pred zavedením trestných sankcií tam,
kde už existujú občianskoprávne opatrenia;
5. domnieva sa, že poskytovatelia internetových služieb by nemali byť zodpovední za údaje prenášané
alebo zhromažďované prostredníctvom ich služieb do takej miery, že by bol nutný predbežný dohľad
alebo filtrovanie takýchto údajov;
6. zdôrazňuje, že žiadne opatrenie, ktorého cieľom je posilnenie právomocí týkajúcich sa cezhraničnej
kontroly a zadržania tovaru, by nemalo narušiť celosvetový prístup k legálnym, cenovo dostupným
a bezpečným liekom;
7. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil Komisii ,
Rade a parlamentom členským štátov.

