Βιομηχανία

Επαναφορά της Δημοκρατίας στην ΕΕ
Για να ευνοεί τη συμμετοχική δράση, η ευρωπαϊκή
πολιτική πρέπει να αλλάξει:



_

Μεταφορά της λήψης των αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή της ΕΕ (εκτελεστική εξουσία) πίσω στο
Κοινοβούλιο της ΕΕ (νομοθετική εξουσία).





Κατάργηση των αδικαιολόγητων εμποδίων στην πολιτική
συμμετοχή.
Μικρότερος αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών
από υποστηρικτές για την αποδοχή των Ευρωπαϊκών
Πρωτοβουλιών Πολιτών (ΠΕΠ) και για τον σχηματισμό
νέων κομμάτων.

Διαφάνεια στην ΕΕ



Αποκάλυψη της επιρροής των ομάδων συμφερόντων και
των ομάδων ειδικών συμφερόντων (λόμπι).



Εδραίωση την προστασίας των Πληροφοριοδοτών
(Whistleblowers): Ολοκληρωμένη νομική προστασία των
προσώπων, που μεταξύ άλλων, ανακαλύπτουν περιπτώσεις
διαφθοράς, αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών,
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις
της ηθικής και της δεοντολογίας.



Αποκάλυψη όλων των συμβάσεων και των
χρηματοπιστωτικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με
την κυβέρνηση ή τον δημόσιο τομέα.

Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής
Πρέπει να διατηρηθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες
μας και η αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου
πρέπει να είναι εγγυημένη. Ο κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί σχετικά με τα
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, έτσι ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης
των κατευθυντήριων γραμμών (πχ. η χρήση της
Ιρλανδικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των δεδομένων),
να μπορεί να προληφθεί.

Ποιοτικός έλεγχος από ειδικούς του ίδιου πεδίου
εξιδείκευσης (κριτές).

Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο για
όλους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, στις μέρες μας, για
τη συμμετοχή της κοινωνίας.





Nα συμπεριληφθεί το δικαίωμα της “ψηφιακής συμμετοχής”
στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Προώθηση της ευρυζωνικότητας σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εξασφάλιση αμερόληπτης, ανώνυμης πρόσβασης σε
ολόκληρη την ΕΕ με την εισαγωγή της ουδετερότητας του
δικτύου (στην νομοθεσία της ΕΕ).

Πολιτική για τους πρόσφυγες

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι κοινοί στόχοι
όλων των Ευρωπαίων
Πειρατών.
Σε ένα φυλλάδιο.
Για μια Ευρώπη
χωρίς εμπόδια,
χωρίς σύνορα.

Καταδικάζουμε όλες τις τάσεις στο να καθοριστεί το άσυλο
και η πολιτική για τους πρόσφυγες με κατασταλτικούς
μηχανισμούς επιτήρησης και ελέγχου.
Η Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ (EU Neighbourhood Policy)
θα πρέπει να οδηγήσει σε μια βιώσιμη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και προώθησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες-εταίρους.

Πνευματικά Δικαιώματα
Θέλουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη νομοθεσία για τα
πνευματικά δικαιώματα, που να βασίζεται στα συμφέροντα
της κοινωνίας στο σύνολό της. Η πρόσβαση στην
πληροφόρηση, τη γνώση και τον πολιτισμό πρέπει να γίνει
ευκολότερη.



_
_

Το φυλλάδιο είναι
διαθέσιμο στις
παρακάτω γλώσσες:

Αποκάλυψη του πηγαίου κώδικα για αυτά τα πρότυπα.

Πολιτική για το διαδίκτυο


Η βάση για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ
πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη.

Αυστηρά πρότυπα για όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές που
επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα τα δεδομένα (μας).

Η ελεύθερη αντιγραφή, χρήση και διάχυση της τέχνης και
της λογοτεχνίας για μη εμπορικούς σκοπούς πρέπει να
προστατεύεται.

Europa. Onbeperkt.

Η διάρκεια των μονοπωλιακών δικαιωμάτων πρέπει να
περιορίζεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα εθνικά, ψευδή εμπόδια για τα πολιτιστικά αγαθά στην
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά πρέπει να καταργηθούν.
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piraten
Ευρώπη.Χωρίς σύνορα.
www.europeanpirates.eu

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ!
Διαχείριση των δεδομένων

_
_
_
_

Απαγόρευση της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εντός και εκτός της ΕΕ, χωρίς την προΰπαρξη
αρχικής υποψίας.
Να μην επιτρέπεται η μεταφορά τραπεζικών δεδομένων και
στοιχείων επιβατών.
Καμία συλλογή δεδομένων στα σύνορα από το σύστημα
Eurosur.
Καμιά παράδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
τρίτες χώρες που δεν έχουν αποτελεσματική προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παρακολούθηση και εποπτεία

_
_


Απαγόρευση της αδιάκριτης ταυτοποίησης προσώπων σε
δημόσιους χώρους χωρίς την εκ των προτέρων ποινική
υποψία - ειδικά στις διαδηλώσεις.
Απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης και της
διατήρησης δεδομένων.

Πατέντες
Το υφιστάμενο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
πρέπει να μεταρρυθμιστεί εκ βάθρων!
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμεύουν για
να επιβραβεύουν εξαιρετικές ιδέες και όχι για να
περιορίζουν την αγορά με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα
ασήμαντων, υπέρμετρης λεπτομέρειας, από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας.



_

Μορατόριουμ για τα νέα συστήματα παρακολούθησης
μέχρι την ολοκλήρωση της συστηματικής επανεξέτασης
τους από τον FRA.
Κατάργηση της διαδικασίας αυτόματου „προφίλ“ σε
ανθρώπους (για την κατάταξη τους σε κατηγορίες
επικινδυνότητας) και άλλων τέτοιων παρόμοιων μεθόδων.

Πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες και δημόσιες
ακροάσεις (διαπραγματεύσεις).
Σεβασμός στον αυτο-προσδιορισμό και την ιδιωτική ζωή
των πολιτών.

_

Απαγόρευση μονοπωλίων στα φυτά, τους σπόρους και στα
έργα της φύσης.

Να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.

_

Καμία πατέντα σε προγράμματα Η/Υ ή σε επιχειρηματικά
μοντέλα

_

Καμία επέκταση των πατεντωνμε χαλκευμένες αλλαγές
σύστασης των φαρμάκων.

Η καινοτομία πρέπει να ανταμείβεται δίκαια και αυτό
είναι επίσης εφικτό να γίνει χωρίς τα μονοπωλια!



Προώθηση της καινοτομίας στα φάρμακα με εναλλακτικές
μεθόδους χρηματοδότησης.

_

Αποτροπή πρακτικών όπως, η καταβολή αποζημίωσης
σε ανταγωνιστές, προκειμένου να καθυστερήσουν τις
κυκλοφορίες γενοσήμων.
Κατάργηση της άμεσης σύνδεσης μεταξύ της ανταμοιβής
της έρευνας και της τιμής των φαρμάκων, για να
εξασφαλίστει και να γίνει προσιτή η φαρμακευτική
περίθαλψη προς και από όλους.

Απαγόρευση της συλλογής και αποθήκευσης βιομετρικών
δεδομένων των αθώων πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(FRA) θα πρέπει να εξετάζει όλα τα τρέχοντα και
μελλοντικά προγράμματα ασφάλειας της ΕΕ και, συνεπώς,
θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με όλη την σχετική
εξουσία.

Ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απαγόρευση πατεντων στον τομέα της γενετικής και της
βιοτεχνολογίας.

Παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο με δικαστική απόφαση

Ζητούμε ένα μορατόριουμ για τα προγράμματα
παρακολούθησης και απαιτούμε την διασφάλιση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις
διαπραγματεύσεις της ΕΕ σχετικά με τις εμπορικές
συμφωνίες πρέπει να πληρούνται:

_

Λιγότερες κάμερες παρακολούθησης - πιο έντονη παρουσία
της αστυνομίας.

_

Πολιτική για το εμπόριο

Ελεύθερη κοινωνία της γνώσης
Τα δεδομένα των πολιτών, που αποθηκεύονται στο
δημόσιο τομέα, θα πρέπει να επεξεργαζονται και να
διαχείριζονται με ελεύθερο λογισμικό

_



Εμείς οι Πειρατές εργαζόμαστε για μια
Ενωμένη Ευρώπη, όπου όλοι οι άνθρωποι
αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα. Αυτή μας η
προσέγγιση στηρίζεται πάνω σε περισσότερη
δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή των
πολιτών, ελεύθερο διαδίκτυο (internet) με
ελεύθερη επικοινωνία και με την καταπολέμηση
των παραβιάσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για μια Ευρώπη
χωρίς εμπόδια!

Η πρόσβαση δεν πρέπει να περιορίζεται από τέλη, άδειες ή
υπερβολικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.
Ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα της
έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα.

Η ελεύθερη γνώση και ροή των πληροφοριών είναι
σημαντικές και χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη για την
απρόσκοπτη πρόσβαση



Ενίσχυση της ανάπτυξης και προώθηση του ελεύθερου
εκπαιδευτικού υλικού.



Επέκταση της ψηφιοποίησης και δημοσίευση των εγγράφων
που είναι αποθηκευμένα σε δημόσιες βιβλιοθήκες .
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