
50. z dużym zadowoleniem przyjmuje oświadczenie wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej 
złożone w Parlamencie w dniu 13 grudnia 2011 r. w odpowiedzi na stałe wezwanie Parlamentu do 
ustanowienia specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka; podkreśla, że upoważniona osoba musi 
być kandydatem z grona ekspertów i posiadać udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka; 
nalega na dokonanie takiej nominacji możliwie szybko oraz zapewnienie wystarczających zasobów do 
wykonywania mandatu; 

51. upoważnia swoją delegację na 19. sesję Rady Praw Człowieka ONZ do wyrażenia obaw i poglądów 
zawartych w niniejszej rezolucji; wzywa delegację do sporządzenia sprawozdania ze swojej wizyty dla 
Podkomisji Praw Człowieka; uznaje za niezbędne utrzymanie praktyki wysyłania delegacji PE na istotne 
sesje Rady Praw Człowieka i Zgromadzenia Ogólnego ONZ; 

* 

* * 

52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wice
przewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu 
ONZ, przewodniczącemu 66. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przewodniczącej Rady Praw Człowieka 
ONZ, wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka i ustanowionej przez Komisję Spraw Zagranicznych 
grupie roboczej UE-ONZ. 

Dostęp osób niewidomych do książek 

P7_TA(2012)0059 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie petycji 0924/2011, którą 
złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) 
i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób 

niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (2011/2894(RSP)) 

(2013/C 249 E/13) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając pytania z dnia 13 stycznia 2012 r., skierowane do Rady i Komisji w sprawie petycji 
0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) 
i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do 
książek i innych materiałów drukowanych (O-000005/2012 – B7-0029/2012 i O-000006/2012 – B7- 
0030/2012), 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że osoby niewidome i niedowidzące w Unii Europejskiej mają poważnie ograniczony 
dostęp do książek i innych materiałów drukowanych, ponieważ 95 % wszystkich publikowanych prac 
nigdy nie jest przekształcana na „przyjazne formaty”, takie jak brajl, druk powiększony czy audio; 

B. mając na uwadze, że w skali ogólnoświatowej nie ma obecnie międzynarodowego standardu prawnego 
odnośnie do ukierunkowanego wyjątku od przepisów prawa autorskiego dla transgranicznej dystrybucji 
formatów zaadaptowanych do potrzeb osób z zaburzeniami odczytu druku; 

C. mając na uwadze, że komisja ds. praw autorskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) rozważa traktat międzynarodowy w celu poprawy dostępu osób niewidomych i niedowidzących 
do książek;
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D. mając na uwadze, że przedstawiciele Unii Europejskiej konsekwentnie sprzeciwiali się wiążącemu 
prawnie tekstowi, faworyzując niewiążące zalecenia; 

E. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsię
biorstw z branży kultury i branży twórczej ( 1 ) Parlament Europejski wezwał UE do poparcia wiążącego 
traktatu WIPO; 

F. mając na uwadze, że konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności jej artykuły 
21 i 30, oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ustanawiają zasady stosowane do zakazu 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych; 

1. wzywa Komisję i Radę do poparcia wiążącego traktatu WIPO odnośnie do praw autorskich do książek 
i innych materiałów drukowanych dla osób niewidomych i niedowidzących; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0240. 

Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych 
reguł pochodzenia 

P7_TA(2012)0060 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich 

preferencyjnych reguł pochodzenia (2012/2519(RSP)) 

(2013/C 249 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rewizji procesu barcelońskie
go ( 1 ) i z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie euro-śródziemnomorskiego partnerstwa gospodarczego 
i handlowego przed 8. konferencją ministrów handlu Euromed ( 2 ), 

— uwzględniając deklarację barcelońską z dnia 28 listopada 1995 r., która ustanowiła partnerstwo 
pomiędzy Unią Europejską a państwami południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego 
(SEMC), a także program prac przyjęty na tej konferencji, 

— uwzględniając wspólny komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 8 marca 
2011 r. zatytułowany „Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym 
regionem Morza Śródziemnego” (COM(2011)0200), 

— uwzględniając euro-śródziemnomorski harmonogram handlowy do 2010 r. i na dalszy okres, przyjęty 
na 8. konferencji ministrów handlu Unii dla Śródziemnomorza w 2009 r., 

— uwzględniając wspólny komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 25 maja 2011 r., 
zatytułowany „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” 
(COM(2011)0303),

PL C 249 E/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.8.2013 

( 1 ) Dz.U. C 272 E z 9.11.2006, s. 570 
( 2 ) Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 35. 

Czwartek, 16 lutego 2012 r.
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