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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 
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 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate 

al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate 

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12629/2017), 

– având în vedere Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele 

publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate (5905/2015), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

114 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0375/2017), 

– având în vedere avizul Curții de Justiție din 14 februarie 20171,  

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0400/2017), 

1. aprobă încheierea Tratatului de la Marrakesh; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației Mondiale a 

Proprietății Intelectuale (OMPI).  

  

                                                 
1 Avizul Curții de Justiție din 14 februarie 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Tratatul de la Marrakesh1, care a fost adoptat la 27 iunie 2013, face parte din setul de tratate 

internaționale privind drepturile de autor administrate de Organizația Mondială a Proprietății 

Intelectuale (OMPI). Acesta are o clară dimensiune umanitară și de dezvoltare socială, iar 

obiectivul său principal este de a crea un ansamblu de limitări și excepții obligatorii în 

beneficiul nevăzătorilor, al persoanelor cu deficiențe de vedere și al celor cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate.  

Tratatul vizează facilitarea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere și alte dificultăți de 

citire a materialelor imprimate la opere în format accesibil, protejând totodată titularii 

drepturilor de autor. În acest scop, tratatul armonizează excepțiile de la sistemul internațional 

de drepturi de autor și permite schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil. 

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a finalizat cu succes negocierile 

interinstituționale privind pachetul legislativ de transpunere a Tratatului de la Marrakech în 

dreptul Uniunii. Parlamentul și Consiliul au semnat directiva și regulamentul la 13 septembrie 

20172. Raportorul salută cu căldură decizia Consiliului de a încheia tratatul internațional. 

Acesta reprezintă încă un pas esențial către aplicarea integrală a acestui important act 

legislativ privind drepturile de autor.  

  

                                                 
1 Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate 
2 Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite 

utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în 

beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și 

de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 

conexe în societatea informațională, JO L 242, 20.9.2017, p. 6 și Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de 

exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi 

conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor 

imprimate, JO L 242, 20.9.2017, p. 1. 
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nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate 

Referințe 12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)0638 – 2014/0297(NLE) 

Data sesizării 23.10.2017    

Comisie competentă 

 Data anunțului în plen 

JURI 

26.10.2017 
   

Comisii sesizate pentru avizare 

 Data anunțului în plen 

EMPL 

26.10.2017 

CULT 

26.10.2017 

FEMM 

26.10.2017 
 

Avize care nu au fost emise 

 Data deciziei 

EMPL 

5.2.2015 

CULT 

22.11.2017 

FEMM 

6.11.2014 
 

Raportori 

 Data numirii 

Max Andersson 

28.10.2014 
   

Examinare în comisie 11.11.2014 20.11.2017   

Data adoptării 7.12.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

15 

0 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 

Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, 

Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka 

Membri supleanți prezenți la votul final Isabella Adinolfi, Daniel Buda 

Data depunerii 11.12.2017 

 
  



 

PE613.333v02-00 8/8 RR\1141760RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

15 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

VERTS/ALE 

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto 

Sajjad Karim 

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron 

Kostas Chrysogonos 

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka 

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Max Andersson, Julia Reda 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 


