
P7_TA(2012)0059 

Aklųjų galimybės skaityti knygas  

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Peticijos Nr. 0924/2011 dėl 

galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės 

Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio 

aklųjų instituto (RNIB) vardu (2011/2894(RSP))  

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 13 d. peticiją Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems 

naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Dan 

Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto 

(RNIB) vardu Tarybai ir Komisijai (O-000005/2012 – B7–0029/2012 ir O-000006/2012 

– B7–0030/2012), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi Europos Sąjungoje aklieji ir regėjimo negalią turintys asmenys turi labai ribotą 

prieigą prie knygų ir kitų spaudinių, nes 95 proc. visų paskelbtų darbų niekada nebuvo 

pateikti reikiamu formatu, pavyzdžiui, Brailio raštu, didesniu šriftu ar įgarsinti; 

B. kadangi šiuo metu pasaulyje nėra jokių teisinių normų, kurios galėtų būti taikomos 

autorių teisių taisyklių tikslinei išimčiai, skirtai neįgaliesiems pritaikyto formato 

spaudinių tarptautiniam platinimui; 

C. kadangi Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) svarsto galimybę sudaryti 

tarptautinę sutartį, kaip pagerinti aklųjų ir kitų asmenų, turinčių regėjimo negalią, prieigą 

prie knygų; 

D. kadangi Europos Sąjungos atstovai nuolat priešinosi teisiškai įpareigojančiam tekstui, 

pirmenybę atiduodami neprivalomoms rekomendacijoms; 

E. kadangi 2011 m. gegužės 12 d. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje „Kultūros ir 

kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas“1 ragino sudaryti teisiškai privalomą PINO 

sutartį; 

F. kadangi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, ypač šios konvencijos 21 ir 30 

straipsniuose, ir Europos pagrindinių teisių chartijoje nustatyti principai, kuriais 

draudžiama neįgaliųjų diskriminacija; 

1. ragina Tarybą ir Komisiją remti PINO privalomą sutartį dėl knygų ir spaudinių, skirtų 

akliesiems ir regėjimo negalią turintiems asmenims, autorių teisių; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0240. 


