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B8-0168/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην κύρωζη ηης ζσνθήκης ηοσ 

Μαρακές, βάζει ηων αναθορών ποσ σποβλήθηκαν, και ιδίως ηης αναθοράς αριθ. 

924/2011 

(2016/2542(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο αλαθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ από πνιίηεο ηεο ΔΔ κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, θαη ηδίσο ηελ αλαθνξά αξηζ. 924/2011 ηνπ Dan Pescod, βξεηαληθήο 

ηζαγέλεηαο, εμ νλόκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Τπθιώλ (EBU)/ηνπ Βαζηιηθνύ 

Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Τπθιώλ (RNIB), ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ησλ ηπθιώλ ζε βηβιία 

θαη άιια έληππα πξντόληα, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπλζήθε ηνπ Μαξαθέο γηα ηε δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ησλ ηπθιώλ, 

ησλ αηόκσλ κε πεξηνξηζκέλε όξαζε θαη ησλ ινηπώλ αηόκσλ κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε ζε δεκνζηεπκέλα έξγα, (ε ζπλζήθε ηνπ Μαξαθέο), 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία (ΣΗΔΓΑΑ), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 216 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο 

ηνπ 2010 ππάξρνπλ ζηελ Δπξώπε 2 550 000 ηπθινί θαη 23 800 000 άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε όξαζε, ήηνη ζπλνιηθά 26 350 000 άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ όξαζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο κόλν ην 5 %  θαη ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ιηγόηεξν από ην 1 %  ησλ δεκνζηεπκέλσλ βηβιίσλ παξάγνληαη 

ζε κνξθέο πξνζβάζηκεο ζε απηά ηα άηνκα·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ζύκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία (ΣΗΔΓΑΑ)·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ππέγξαςαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ηε 

ζπλζήθε ηνπ Μαξαθέο  θαη, ζπλεπώο, έρνπλ δεζκεπηεί πνιηηηθά όηη ζα ηελ θπξώζνπλ· 

Δ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή ηεο ΣΗΔΓΑΑ ζηηο ηειηθέο ηεο παξαηεξήζεηο επί 

ηεο αξρηθήο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο, 

πξνέηξεςε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, νύησο ε 

ζπλζήθε ηνπ Μαξαθέο λα θπξσζεί θαη λα εθαξκνζηεί ην ηαρύηεξν δπλαηό·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζύλαςε, εμ νλόκαηνο ηεο Έλσζεο, ηεο Σπλζήθεο ηνπ Μαξαθέο 

(COM(2014)0638)·  

1. επηζεκαίλεη ζηα άξζξα 24 θαη 30 ηεο ΣΗΔΓΑΑ ζεζπίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία ζε εθπαίδεπζε ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ππό θαζεζηώο ηζόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα 

δηαζθαιίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 
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ηδηνθηεζίαο δελ απνηεινύλ ππέξκεηξνπο ή εηζάγνληεο δηαθξίζεηο θξαγκνύο ζηελ 

πξόζβαζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζε πνιηηηζηηθά αγαζά· 

2.  εθθξάδεη έληνλε ηελ νξγή ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη επηά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη κηα κεηνςεθία πνπ δεκηνπξγεί πξνζθόκκαηα  ζηε δηαδηθαζία θύξσζεο ηεο 

ζπλζήθεο· θαιεί ην Σπκβνύιην θαη ηα θξάηε κέιε λα επηζπεύζνπλ ηε δηαδηθαζία 

θύξσζεο, ρσξίο σζηόζν ε θύξσζε λα εμαξηάηαη από ηελ αλαζεώξεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο ΔΔ ή ηελ απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·  

3. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ηα θξάηε 

κέιε, ηελ Δπηηξνπή, θαη ηελ επηηξνπή ηεο ζύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία (ΣΗΔΓΑΑ). 


