
 

Το ΕΚ θα επανεξετάσει τους κανόνες για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τον
Σεπτέμβριο
 
Το ΕΚ απέρριψε πρόταση της  Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προκειμένου να ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις για επικαιροποίηση τη νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή.
 
Η ολομέλεια του ΕΚ καταψήφισε με 318 ψήφους κατά, 278 υπέρ και  31 αποχές την
προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή, την οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων στις 20 Ιουνίου. Ως εκ τούτου, η θέση του ΕΚ θα τεθεί τώρα υπό συζήτηση, θα
κατατεθούν τροπολογίες και θα γίνει ψηφοφορία κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας
τον Σεπτέμβριο.
 
Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε τα εξής:
 
«Λυπάμαι  που  η  πλειοψηφία  των  ευρωβουλευτών  δεν  υποστήριξε  τη  θέση  που
υποστηρίζω  εγώ  και  η  Επιτροπή  Νομικών  Θεμάτων.  Αλλά  αυτό  είναι  μέρος  της
δημοκρατικής  διαδικασίας.  Θα  επανεξετάσουμε  το  θέμα  το  Σεπτέμβριο  και  θα
προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες, επικαιροποιώντας τους κανόνες
περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν αυτοί με το σύγχρονο
ψηφιακό περιβάλλον».
 
Ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι αν τουλάχιστον
το 10% των ευρωβουλευτών (76 Μέλη) αντιταχθεί, τότε πρέπει να προγραμματιστεί
ψηφοφορία στην ολομέλεια προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η απόφαση
της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ο
απαιτούμενος αριθμός ευρωβουλευτών είχε συμπληρωθεί  μέχρι  τα μεσάνυχτα της
Τρίτης,  οπότε  και  έληγε  η  προθεσμία  για  να  καταθέσουν  την  πρότασή  τους  ότι
αντιτάσσονται.
 

Δελτία Τύπου
05-07-2018 - 13:53
Αριθμός αναφοράς: 20180628IPR06809

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//EL


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα του εισηγητή Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία)
Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (20.06.2018
στα αγγλικά)
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ (στα αγγλικά: Digital single
market legislation in progress)
Συνέντευξη με τον εισηγητή
Φάκελος διαδικασίας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu

Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης
Press officer
Media Services and Monitoring

(+30) 210 327 89 28
(+33) 3 881 73822 (STR)
(+30) 6973 699 886 
constantinos.tsoutsoplides@ep.europa.eu

Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
Press officer
Media Services and Monitoring

(+357) 22 87 05 00
(+33) 3 881 64217 (STR)
(+357) 99 697 500
alexandra.attalides@ep.europa.eu

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180628STO06869
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk

