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Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I
Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū 
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2016)0593),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-
0383/2016),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu un 114. pantu

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 25. janvāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 8. februāra atzinumu2,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 20. februāra 
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 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Kultūras un izglītības 
komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-

1 OV C 125, 21.4.2017., 27. lpp.
2 OV C 207, 30.6.2017., 80. lpp.



0245/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu 
aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



P8_TC1-COD(2016)0280

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par autortiesībām un 
blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 
2001/29/EK

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2019/790.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORIEM 

Komisija atzīst sporta pasākumu organizētāju svarīgumu un to lomu sporta pasākumu 
finansēšanā Savienībā. Ņemot vērā sociālos un ekonomiskos sporta aspektus Savienībā, 
Komisija novērtēs izaicinājumus, ar kuriem sporta pasākumu organizētāji sastopas digitālajā 
vidē, jo īpaši jautājumus, kas saistīti ar sporta raidījumu nelegālu pārraidīšanu tiešsaistē.


