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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2016)0037 

Marrākešas līguma ratifikācija, pamatojoties uz saņemtajiem 

lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu Nr. 924/2011  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par Marrākešas līguma 

ratifikāciju, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, it īpaši lūgumrakstu 

Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā lūgumrakstus, ko iesnieguši ES iedzīvotāji ar drukas lasītnespēju, un jo īpaši 

lūgumrakstu Nr. 924/2011, ko Eiropas Neredzīgo personu apvienības un Karaliskā 

nacionālā neredzīgo cilvēku institūta vārdā iesniedzis Apvienotās Karalistes 

valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citiem 

drukātiem materiāliem, 

– ņemot vērā Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir 

neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (Marrākešas 

līgums), 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), 

– ņemot vērā Reglamenta 216. panta 2. punktu, 

A. tā kā Pasaules Veselības organizācija 2010. gadā lēsa, ka visā Eiropā ir 2 550 000 

neredzīgu cilvēku un 23 800 000 vājredzīgu cilvēku, kopā veidojot 26 350 000 cilvēku 

ar redzes traucējumiem; 

B. tā kā no visām publicētajām grāmatām tikai 5 % attīstītajās valstīs un mazāk nekā 1 % 

jaunattīstības valstīs ir izdotas pieejamā formātā;  

C. tā kā ES un dalībvalstis ir ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām puses;  

D. tā kā ES un dalībvalstis 2014. gada aprīlī parakstīja Marrākešas līgumu un līdz ar to ir 

uzņēmušās politiskas saistības to ratificēt; 

E.  tā kā UNCPRD komiteja noslēguma apsvērumos par Eiropas Savienības sākotnējo 

ziņojumu par konvencijas īstenošanu mudināja Eiropas Savienību veikt visus attiecīgos 



 

 

pasākumus, lai pēc iespējas drīz ratificētu un īstenotu Marrākešas līgumu;  

F. tā kā Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas 

Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu (COM(2014)0638),  

1. atgādina, ka UNCPRD 24. un 30. pantā ir uzsvērtas personu ar invaliditāti tiesības uz 

izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām tās īstenot, vienlaikus 

nodrošinot, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido 

nepamatotu vai diskriminējošu šķērsli kultūras materiālu pieejamībai personām ar 

invaliditāti; 

2.  ar dziļu sašutumu norāda, ka septiņas ES dalībvalstis ir izveidojušas mazākuma bloku, 

kas kavē līguma ratifikācijas procesu; aicina Padomi un dalībvalstis paātrināt 

ratifikācijas procesu, lai ratifikācija nebūtu atkarīga no ES tiesiskā regulējuma 

pārskatīšanas vai Eiropas Savienības Tiesas lēmuma;  

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, dalībvalstīm, Eiropas Komisijai 

un UNCRPD komitejai. 


