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01-05-2009 - Piraterne er ikke færdige med EU

En måling fra 30. april gav det svenske piratparti 5,1 procent af stemmerne ved
EU-valget i juni. Hvis vælgerne hænger ved kommer piraterne ind i parlamentet.
Internetpirater skal passe på for fremtiden, når de surfer efter kulturskatte som film
og musik. For nylig blev stifterne af den svenske fildelingstjeneste The Pirate Bay
dømt til en tur i kasjotten, og nu er et EU-forslag, der skulle redde piraterne fra at gå
planken ud, blevet udvandet.
Det er egentlig utroligt, så mange piratklicheer, man kan få fyret af i en enkelt
indledning.
Tilbage til historien. I EU har politikerne de seneste år forhandlet om en ny
telekompakke, der skal liberalisere markedet for teleselskaber i Europa. Sidste år
mente politikerne i parlamentet, at pakken skulle indeholde en formulering om, at
myndighederne kun må tage internetforbindelsen fra borgerne, hvis en dommer
først har nikket ja. Forslaget irriterede Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy. Han
forsøger at indføre en ordning, hvor fildelere får frataget internettet i op til et år, hvis
de ulovligt henter musik og film på nettet. Inden får piraten dog to advarsler, deraf
navnet 3-strikes-and-you're-out.
I efteråret afviste Rådet blankt at lade dommere kontrollere 3-strikes. Men
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parlamentarikerne holdt i sidste uge fast i deres krav om en domstolsprøvelse.
Nu lader det til, at parterne har fundet et kompromis. Forhandlingerne er indtil videre
endt med, at "et uafhængigt og upartisk tribunal" kan tage internetforbindelsen fra
borgerne. Det skriver internetavisen EUobserver.
Hvad er det så for et tribunal? Og hvordan skal ankemulighederne være?
EUobserver har ikke svaret. Og folk spørger, hvorfor EF-Domstolen skal have så
meget magt? Dette er et godt eksempel på, hvordan en upræcis lovtekst i unionen
bliver til. Så må EF-Domstolen jo træde til og præcisere reglerne.
De sidste uger har The Pirate Bay fyldt meget i medierne. Men EU ZOO forudser,
at det for fremtiden ikke kun er svenske dommere, der skal tage sig af
internetpirater.
Relaterede artikler:
1. Stjal piraterne vælgerne?
2. EU ZOO er i luften igen ? med ny blogger!

