
 

 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0313 

Pārrobežu apmaiņa ar noteiktu darbu un citu aizsargātu tiesību objektu 

eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, 

ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 6. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar 

redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un 

trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu 

darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā (COM(2016)0595 – C8-

0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0595), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0380/2016), 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 5. jūlija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 19. maija vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, 

Kultūras un izglītības komitejas, kā arī Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-

0102/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

                                                 
1  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 



 

 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0279 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 6. jūlijā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par to, kā tādu personu 

interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu 

iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar 

autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1563.) 

 


