
 

Parlament bude o reformě autorského práva
hlasovat v září
 
Poslanci ve čtvrtek zamítli návrh mandátu EP na jednání s Radou (ministrů) EU o
konečném znění legislativního návrhu, jehož cílem je přizpůsobit autorské právo
digitálnímu věku.
 
 
Návrh jednacího mandátu, který 20. června schválil Výbor EP pro právní záležitosti (JURI),
poslanci zamítli poměrem hlasů 278 (pro): 318 (proti): 31 (zdrželo se hlasování). Parlament tak
bude o přesném znění své pozice diskutovat a hlasovat během zářijového plenárního zasedání
ve Štrasburku.
 
Zpravodaj Axel Voss (EPP, DE) po hlasování prohlásil:
 
„Je mi líto, že většina poslanců nepodpořila pozici, kterou jsme já a Výbor pro právní záležitosti
podporovali. To je však součástí demokratického procesu. K otázce copyrightu se tak vrátíme v
září, abychom ji opět posoudili, pokusili se zohlednit obavy lidí a zároveň aktualizovali pravidla
autorského práva tak, aby odpovídala modernímu digitálnímu prostředí.“
 
Souvislosti
 
Pokud alespoň desetina všech poslanců, tedy minimálně 76 zákonodárců, vznese vůči výborem
předloženému návrhu jednacího mandátu EP námitku, o jeho osudu rozhodne podle článku 69c
celé plénum. Jelikož tato podmínka byla do půlnoci z úterý na středu v případě nových předpisů
týkajících se autorského práva splněna, hlasování o mandátu k vyjednávání bylo zařazeno do
čtvrtečního programu plenárního zasedání.
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení - hlasování o rozhodnutí výboru
zahájit jednání s Radou
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