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Ratifikacija Marakeške pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije 

št. 924/2011  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o ratifikaciji Marakeške 

pogodbe na podlagi prejetih peticij, zlasti peticije 924/2011 (2016/2542(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju peticij državljanov EU s težavami pri branju, zlasti peticije 924/2011, ki 

jo je vložil Dan Pescod (državljan Združenega kraljestva) v imenu Evropske zveze 

slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe, o dostopu slepih do knjig in ostalih 

tiskovin, 

– ob upoštevanju Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in 

slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (Marakeška pogodba), 

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov, 

– ob upoštevanju člena 216(2) Poslovnika, 

A. ker je bilo po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije leta 2010 v Evropi 2 550 000 

slepih in 23 800 000 slabovidnih oseb, kar pomeni 26 350 000 slepih in slabovidnih; 

B. ker je slepim in slabovidnim v razvitih državah v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % 

vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %;  

C. ker so EU in njene države članice podpisnice Konvencije OZN o pravicah invalidov;  

D. ker so EU in države članice aprila 2014 podpisale Marakeško pogodbo, s čimer so se 

politično zavezale k njeni ratifikaciji; 

E. ker je odbor Konvencije OZN o pravicah invalidov spodbudil Evropsko unijo, naj v 

sklepnih ugotovitvah o izvirnem poročilu Evropske unije o izvajanju konvencije čim 

prej sprejme vse ustrezne ukrepe za ratifikacijo in izvajanje Marakeške pogodbe;  

F. ker je Komisija predstavila predlog sklepa Sveta o sklenitvi Marakeške pogodbe v 

imenu Evropske unije (COM(2014)0638); 

1. želi opomniti, da člena 24 in 30 Konvencije OZN o pravicah invalidov določata pravico 



 

 

invalidov do izobraževanja brez diskriminacije in na podlagi enakih možnosti ter 

obenem zagotavljata, da zakoni o varstvu intelektualne lastnine ne bodo nerazumno ali 

diskriminacijsko ovirali dostopa invalidov do kulturnega gradiva; 

2.  izraža globoko ogorčenje, ker je sedem držav članic EU oblikovalo manjšinski blok, ki 

onemogoča postopek ratifikacije Marakeške pogodbe; poziva Svet in države članice, naj 

pospešijo postopek ratifikacije brez zahteve po predhodnem pregledu pravnega okvira 

EU ali odločitvi Sodišča Evropske unije;  

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, državam članicam, 

Evropski komisiji in Odboru Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah 

invalidov. 

 

 


