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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 

P8_TA(2016)0037 

A marrakesh-i szerződés ratifikálása a beérkezett peticiók, különösen a 

924/2011. számú petíció alapján  

Az Európai Parlament 2016. február 3-i állásfoglalása a beérkezett petíciók, különösen a 

924/2011. számú petíció alapján a marrakesh-i szerződés ratifikálásáról 

(2016/2542(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a nyomtatott szöveget használni képtelen uniós polgárok petícióira, és 

különösen a Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), 

illetve a Royal National Institute of Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) 

nevében benyújtott 924/2011. számú, a vakok könyvekhez és más nyomtatott 

termékekhez való hozzáféréséről szóló petícióra, 

– tekintettel a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 

marrakesh-i szerződésre (a továbbiakban: marrakesh-i szerződés), 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 216. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az Egészségügyi Világszervezet 2010-es becslése szerint 2 550 000 vak és 

23 800 000 gyengén látó él Európában, ami összesen 26 350 000 látássérültet jelent; 

B. mivel a fejlett országokban a megjelenő könyvek csupán 5 %-át, a fejlődő 

országokban pedig kevesebb mint 1 %-át adják ki számukra is hozzáférhető 

formátumban;  

C. mivel az Unió és a tagállamok aláírták a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményt;  

D. mivel az Unió és a tagállamok 2014 áprilisában aláírták a marrakesh-i szerződést, és 

így politikai kötelezettségvállalást tettek annak ratifikálására; 

E.  mivel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel 

foglalkozó bizottság az egyezmény végrehajtásáról szóló bevezető uniós jelentésre 

vonatkozó záró észrevételeiben bátorította az Uniót, hogy tegyen meg minden 



 

 

megfelelő intézkedést a marrakesh-i szerződés mihamarabbi ratifikálása és 

végrehajtása érdekében;  

F. mivel a Bizottság tanácsi határozatra irányuló javaslatot terjesztett elő a marrakesh-i 

szerződés Európai Unió nevében történő megkötéséről (COM(2014)0638);  

1. emlékeztet arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény 24. és 30. cikke hangsúlyozza a fogyatékossággal élők megkülönböztetés 

nélküli és egyenlő esélyeken alapuló oktatáshoz való jogát, biztosítva egyúttal, hogy 

a szellemi tulajdonjogokat védő törvények ne jelentsenek indokolatlan vagy 

megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élők számára a kulturális 

termékekhez való hozzáférésben; 

2. mélységes felháborodásának ad hangot amiatt, hogy hét uniós tagállam kisebbségi 

csoportot alakított, amely akadályozza a szerződés ratifikálásának folyamatát; 

felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a ratifikációs folyamatot, 

és ne kössék azt az uniós jogi keret felülvizsgálatához vagy az Európai Unió 

Bíróságának határozatához;  

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a tagállamoknak, 

az Európai Bizottságnak, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottságnak. 

 


