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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 
 

P8_TA(2017)0313 

Egyes művek és más védett teljesítmények hozzáférhető formátumú 

példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, 

látáskárosultak és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek 

érdekét szolgáló határokon átnyúló cseréje ***I 

Az Európai Parlament 2017. július 6-i jogalkotási állásfoglalása egyes, szerzői jog és 

szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú 

példányainak az Unió és harmadik országok közötti, a vakok, látássérültek és 

nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló nemzetközi 

cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0595), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C8-0380/2016), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére 

és 114. cikkére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 5-i véleményére1, 

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 

alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. május 

19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére, 

                                                 
1  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.  



– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 

Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A8-

0102/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

  



P8_TC1-COD(2016)0279 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. július 6-án került 

elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más 

teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és 

nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, 

határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló (EU) 2017/... 

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1563 rendelettel.) 


