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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0312 

Dovoljene uporabe določenih del ali drugih zaščitenih predmetov urejanja 

za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2017 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih uporabah del ali 

drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in 

slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 

2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski 

družbi (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0596), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0381/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. januarja 

20171, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 19. maja 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za zaposlovanje in 

socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za peticije (A8-

0097/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 
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2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0278 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2017 z namenom 

sprejetja Direktive (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določenih dovoljenih 

uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in 

sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja 

ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske 

pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi 

(Ker je bil dosežen dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta ustreza 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2017/1564.) 


