El Parlament Europeu ha donat llum verda a la tramitació de la reforma de la Directiva
de la Unió Europea sobre el copyright digital, tot i la gran quantitat de detractors i
detractores d’aquesta llei, i les signatures que s’han recollit i les protestes que han tingut
lloc contra la seva aprovació.
La Directiva, però, ha de passar encara, aquest 9 d’abril, pel Consell de la Unió Europea,
on es podria trobar una oposició que provoqui retornar al diàleg i a les negociacions un
cop passades les eleccions europees.
Per això és important en aquest moment un posicionament clar sobre aquesta norma.
Una norma que, com s’ha vingut denunciant, obre la porta a restringir la llibertat
d’expressió de la ciutadania en l’ús que fem d’internet, imposant censura prèvia, posant
impediments a l’ús lliure de continguts, a enllaçar-los i citar-los gratuïtament, a la creació
i la reutilització, a la crítica i l’humor.
Internet i les tecnologies haurien de servir per l’apoderament de totes les persones a
través de la llibertat d’ús, d’expressió, d’informació, no per augmentar el control
mitjançant una censura privada en mans de les grans companyies que fan negoci amb
els drets d’autor.
Per això cal aturar aquest projecte legislatiu, i tornar al debat amb qui creu en la llibertat
de la xarxa i els drets digitals de totes les persones.

ACORDS
1. Expressem el nostre rebuig i disconformitat amb la reforma de la Directiva europea
sobre copyright digital que s’està tramitant a les institucions de la Unió Europea.
2. Demanem que s’aturi la tramitació de la normativa i es retorni a les negociacions
sobre la mateixa.
3. Difondre aquests acords en els mitjans municipals, i traslladar-los a la Generalitat
de Catalunya, al Govern espanyol i al Consell de la Unió Europea o la Delegació de
la UE a Catalunya.
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