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Suġġett: Petizzjoni 0964/2011, imressqa minn Michael Kalmar, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, f’isem l-Assoċjazzjoni Ewropea tad-Disleksja, dwar l-aċċess 
għall-kotba għal persuni neqsin mid-dawl, għal dawk li jbatu minn disleksja 
jew li għandhom diżabilitajiet oħra

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li ċittadini tal-UE li huma neqsin mid-dawl, dawk li jbatu minn 
disleksja jew li għandhom diżabilitajiet oħra m’għandhomx aċċess għal 95% tal-kotba 
stampati peress li dawn ma jeżistux f’format aċċessibbli bħal pereżempju kotba miktuba bil-
braille jew b’tipa kbira, kotba diġitali li jitkellmu (kotba DAISY) jew kotba awdjo.

F’Ġunju 2011 il-kumitat għad-drittijiet tal-awtur tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali (WIPO SCCR22) ħadem għal liġi biex jitjieb l-aċċess għal persuni b’diżabilitajiet 
tal-qari billi abbozza dokument li jista’ jkun il-bażi ta’ trattat, filwaqt li ta eċċezzjonijiet għad-
drittijiet tal-awtur. Madankollu, in-negozjaturi tal-UE opponew il-fatt li t-test ikun trattat 
bħala legalment vinkolanti. Billi jopponu dan it-trattat, il-petizzjonant isostni, li l-
Kummissjoni tal-UE u l-Istati Membri qed jonqsu milli jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt ta’ 
persuni b’diżabilitajiet, milli jiżguraw l-indipendenza tagħhom, l-integrazzjoni soċjali u 
okkupazzjonali tagħhom u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-Komunità, kif imsemmi fl-
Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.



PE490.994v01-00 2/3 CM\903806MT.doc

MT

Il-petizzjonant qed jirreferi għad-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa quddiem l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Propjetà Intellettwali dwar id-drittijiet tal-awtur u l-persuni 
b'diżabilità fil-qari.
Din il-petizzjoni, f'isem assoċjazzjoni li tirrapreżenta persuni bid-disleksja, tinkludi għadd ta' 
kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni tal-Assoċjazzjoni Ewropea ta' Persuni Neqsin mid-Dawl 
(Petizzjoni 924/2011). Il-petizzjonant jindika l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, li jixtieq li 
l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiffirmaw l-abbozz ta’ ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Propjetà Intelletwali. Il-petizzjonant qed jgħid ukoll li l-Unjoni Ewropea qed tirrifjuta li 
tappoġġja Trattat li huwa legalment vinkolanti. 

Il-persuni li jbatu minn diżabiltà fil-qari għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn aċċess 
għal kotba b’formati adattati, u mhuwiex aċċettabbli li llum il-ġurnata, dawn il-formati 
jinsabu daqshekk limitati fl-offerta.

Il-Kummissjoni hija konxja mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà (UNCRPD) li tipproponi d-dritt għall-aċċess ta’ informazzjoni (l-
Artikolu 21) u tirikonoxxi d-dritt għal persuni b’diżabilità sabiex jipparteċipaw, b’mod ugwali 
mal-oħrajn fil-ħajja kulturali (l-Artikolu 30) u li l-UE hija msieħba fiha. Taħt il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, l-Unjoni tirikonoxxi u tirrispetta d-dritt għal persuni b’diżabiltà 
sabiex jibbenefikaw minn miżuri li jassiguraw parteċipazzjoni fil-ħajja tal-komunità. Il-
Kummissjoni tieħu bis-serjetà ħafna l-promozzjoni u r-rispett tad-drittijiet fundamentali u, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tkompli tippromwovi l-aċċess għall-kotba ta’ persuni 
neqsin mid-dawl. F’Mejju 2011, il-Kummissjoni bdiet tieħu in kunsiderazzjoni d-drittijiet 
fundamentali fil-Valutazzjonijiet tal-Impatt tagħha, inklużi d-drittijiet imħarsa mill-UNCPRD 
jew mill-Karta, bħad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità.1 Fl-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 
ta’ Novembru 2010, il-Kummissjoni ħadet impenn biex ittejjeb l-aċċessibilità għal servizzi u 
prodotti marbuta mal-kultura u d-divertiment, b’mod partikolari biex trawwem il-moviment 
transkonfinali ta’ xogħolijiet bi drittijiet tal-awtur f’format aċċessibbli u biex tippromwovi l-
użu ta’ eċċezzjonijiet permissibbli. F’Settembru 2010, il-Kummissjoni ssorveljat il-
konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Ftehim dwar l-aċċess għal dokumenti għal persuni li jbatu 
bid-disleksja jew qarrejja li huma neqsin mid-dawl, li tagħti deskrizzjoni qasira ta’ sistema 
fejn dokumenti f’formati aċċessibbli, bħall-kotba bil-Braille jew dawk bl-awdjo, jistgħu 
jitqassmu iktar faċilment fl-UE.

Id-diskussjonijiet tal-Ordanizzazzjoni Dinjija tal-Propjetà Intelletwali li għaddejjin bħalissa 
għandhom l-għan li jiddeterminaw safejn dan l-approċċ internazzjonli dwar din il-kwistjoni 
jista’ jikkontribwixxi għal titjib fl-aċċess għall-kotba għal persuni li jbatu minn diżabiltà fil-
qari.

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri (UE) ipparteċipaw b’mod attiv għad-diskussjonijiet 
riċenti (Ġunju u Novembru 2011) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Propjetà Intelletwali, li 
waslu sabiex jitfassal test ta’ kompromess li jirrapreżenta l-bażi ta’ diskussjonijiet futuri iktar 
fid-dettall2. L-UE ipparteċipat b’mod partikolarment attiv fid-diskussjonijiet l-iktar riċenti 
                                               
1 SEC(2011) 567 finali
2 Dokument tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Propjetà Intelletwali SCCR/22/15 REV.1, Proposta dwar strument 
internazzjonali dwar limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet għal persuni b’diżabiltà fil-qari, ippreżentata mill-
Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, iċ-Ċili, il-Kolombja, l-Ekwador, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, il-
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f’Novembru 2011. Din sostniet b’mod partikolari li t-test propost, minkejja li huwa bażi tajba 
għad-diskussjoni, kellu jsirlu qabel kollox xi tibdil sinifikanti. L-UE qajmet b’mod ċar, kemm 
oralment kif ukoll bil-miktub, numru ta’ problemi li għandhom ikunu indirizzati mit-test. Hija 
fasslet ukoll numru ta’ proposti sabiex jissolvew dawn il-problemi. L-UE għandha għalhekk 
rwol kostruttiv fid-dibattiti, bil-għan li dawn iwasslu għal test ekwilibrat, effikaċi u utli.

Konklużjoni

Abbażi tat-test li qed jiġi duskuss bħalissa, il-Kummissjoni qed tkompli għaddejja bl-isforzi 
tagħha b’mod determinat sabiex id-diskussjonijiet kostruttivi li għaddejjin ikunu jistgħu 
jwasslu għal test mhux biss ekwilibrat u aċċettabbli għal kulħadd iżda tabilħaqq effikaċi fir-
rigward tal-għanijiet mixtieqa. 

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni qed tippjana sabiex tfittex malajr li tingħata mandat ta’ 
negozjazzjoni mill-Kunsill li jawtorizzaha sabiex tinnegozja Trattat internazzjonali, f’isem l-
UE, jiġifieri strument li jkun legalment vinkolanti1. Jiġri x’jiġri, il-Kummissjoni tinsab 
determinata li tkompli taħdem b’mod attiv sabiex toffri malajr soluzzjonijiet konkreti għall-
problemi li qed jiltaqgħu magħhom dawk il-persuni li jbatu minn diżabiltà fil-qari.

                                                                                                                                                  
Messiku, in-Norveġja, il-Paragwaj, Il-Federazzjoni Russa, l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Urugwaj
1 Ara t-tweġiba għall-mistoqsija orali O-000006/2012, il-Kummissajru Barnier jindika l-intenzjoni tiegħu li 
jipproponi lill-Kummissjoni sabiex tirrikjedi mandat tal-Istati Membri tal-UE.


