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OPOMNIK Trade Policy Committee (Deputy Members)  

12 March 2010 (09:30) 

Draft annotated agenda 
 

 

 

4. ACTA: preparations of the 8
th

 round of negotiations (12-16 April, _______)  

 

 

Naslednji pogajalski krog ACTA bo od 12. do. 16 aprila 2010 v ____________ Tega pogajalskega 

kroga se Slovenija ne bo udeležila. Osnutek dnevnega reda predvideva razpravo uveljavljanju 

pravic IPR v digitalnem okolju, kazenske zadeve, civilno uveljavljanje pravic in razprava o 

preglednosti.  

 

V zadnjem tednu so države članice obravnavale določbe ACTA sporazuma na seji skupine 

prijateljic predsedstva (8. marec 2010) kazenske določbe ter na seji delovne skupine za avtorsko 

pravo 5. marca 2010.  22. marca 2010 bo organizirano srečanje s uporabniki. 

 

Zadnja gradiva ki so bila posredovana so bila _______ Restreint Chaper 2 kazenske določbe z dne 

2. marca 2010 in ACTA pogajalski dokumenti _______Restreint z dne 25. februarja 2010. Na 

sestanku delovne skupine za avtorsko pravo je bila izražena zaskrbljenost saj je dokument o 

_______prišel v javnost (v dokumentu je pregled stališč posameznih članic). Razprava je bila 

posvečena uveljavljanja v digitalnem okolju. _______ ohranja zadržek glede vsakega odmika od 

acquisa.  Pri kazenskem poglavju ni enotnega mnenja ali naj se kazensko sankcionirajo tudi kršitve 

geografskih označb, sorodne (avtorske) kar gre prek 61. člena TRIPS sporazuma.   

 

Na sejo TPC- namestniki v petek 5. marca 2010 je bilo tudi sprejeto stališče o zgodnih objavi 

pogajalskih dokumentov. Evropski parlament je resoluciji sprejeti 9. marca 2010 opozoril COM; 

da je pravno obvezana takoj in celovito poročati o mednarodnih pogajanjih; COM dostop do 

ACTA pogajalskih besedil; zagrozil s tožbo v kolikor parlamentu ne bo informiran o vseh fazah 

pogajanj; zahteva od COM oceno učinka ACTA sporazuma glede temeljnih  pravic in varstva 

podatkov, in vplivov na prizadevanja EU za harmonizacijo ukrepov za uveljavljanje pravic in e 

trgovino pred EU soglasjem na končno besedilo; parlament tudi zahteva zagotovila, da so določbe 

o varstvu pravic v digitalnem okolju v skladu s EU acquisom ter ne bodo dovoljene osebne 

preiskave na EU mejah  ter zahteva dodatna pojasnila o klavzulah, ki bi omogočale pregledovanje, 

zaplembe mobilnih telefonov, MP 3… 

 
 

 Možna vprašanja: 

 

 

Ali nam lahko predsedstvo posreduje plan sestankov za pripravo na pogajalski krog v _______? 

 

Kako se bo COM odzvala na resolucijo Evropskega parlamenta? 

 

 

Pripravil_______ 

11. marec 2010  


