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Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 –
2016/0280(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2016)0593),

–

uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C80383/2016),

–

uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–

uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 53 ust 1 oraz ust. 62 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej,

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25
stycznia 2017 r.1,

–

uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r.2,

–

uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20
lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–

uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i

1

Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 27.
Dz.U. C 207 z 30.6.2017, s. 80.

2

Ochrony Konsumentów, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji
Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (A8-0245/2018),
1.

przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.

przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym
tekstem;

4.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

P8_TC1-COD(2016)0280
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca
2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...w
sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz
zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2019/790.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE ORGANIZATORÓW
IMPREZ SPORTOWYCH

„Komisja uznaje znaczenie organizatorów imprez sportowych oraz ich rolę w finansowaniu
sportu w Unii. Mając na uwadze społeczny i gospodarczy wymiar sportu w Unii Komisja
przeanalizuje wyzwania, z jakimi mierzą się organizatorzy imprez sportowych w środowisku
cyfrowym, w szczególności kwestie związane z nielegalnymi internetowymi transmisjami
imprez sportowych.”

