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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų 

susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos 

vardu projekto 

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

(Pritarimo procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12629/2017), 

– atsižvelgdamas į Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais 

kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims (5905/2015), 

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 114 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v 

papunktį (C8-0375/2017), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 

7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0400/2017), 

1. pritaria Marakešo sutarties sudarymui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams ir Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijai 

(PINO). 

                                                 
1 Opinion of the Court of Justice of 14 February 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

2013 m. birželio 27 d. sudaryta Marakešo sutartis1 yra Pasaulinės intelektinės nuosavybės 

organizacijos (PINO) administruojamų pagrindinių tarptautinių autorių teisių sutarčių rinkinio 

dalis. Ji turi aiškius humanitarinį ir socialinės plėtros aspektus ir jos pagrindinis tikslas – 

sukurti privalomų išimčių ir apribojimų, kuriais būtų užtikrinti aklų, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų interesai, rinkinį. 

Sutartyje siekiama palengvinti galimybę regos sutrikimų ir kitą spausdinto teksto skaitymo 

negalią turintiems asmenims naudotis prieinamos formos kūriniais, kartu apsaugant teisių 

turėtojus. Šiuo tikslu Sutartyje suderinamos tarptautinės autorių teisių sistemos išimtys ir 

sudaroma galimybė tarpvalstybiniu mastu keistis paskelbtų kūrinių prieinamos formos 

kopijomis. 

Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas sėkmingai baigė tarpinstitucines derybas dėl 

teisės aktų, kuriais ES teisėje įgyvendinama Marakešo sutartis, rinkinio. 2017 m. rugsėjo 13 d. 

Parlamentas ir Taryba pasirašė direktyvą ir reglamentą2. Pranešėjas labai teigiamai vertina 

Tarybos sprendimą sudaryti tarptautinę sutartį. Tai yra dar vienas itin svarbus žingsnis 

siekiant visapusiškai įgyvendinti šį svarbų autorių teisių teisės aktą. 

                                                 
1 Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar 

kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. 
2 2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 dėl aklų, regos sutrikimų ar 

kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus 

autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 

(OL L 242, 2017 09 20, p. 6), ir 2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų 

kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo 

negalią turinčių asmenų labui (OL L 242, 2017 09 20, p. 1). 
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais 

kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos 

vardu 
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