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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt A  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi: 

L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandu jinkludi: 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizzi, 

skont ir-regoli stabbiliti fil-punt B 

dwar "Tagħmir tat-terminals relatat 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-

informatika użat mill-konsumaturi" 

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi 

jużaw fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, skont ir-regoli stabbiliti 

fil-punt B ta' din it-Taqsima; 

 

(b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej: 

(b) informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz ikkonċernat u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu, inkluż fil-Gwidi 

Elettroniċi tal-Programmi; 
 



 

AM\1133940MT.docx  PE605.628v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f'formati 

testwali li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati ta' assistenza 

alternattivi li jridu jiġu ppreżentati 

b'modi differenti mill-utenti u 

permezz ta' aktar minn kanal 

sensorjali wieħed; 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali; 

 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 

l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-

punt (c).  

 

 

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

(c)  is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

(d) tingħata informazzjoni aċċessibbli 

biex tiffaċilita l-komplementaritajiet 

mas-servizzi ta' assistenza; 

(d) l-applikazzjonijiet abbażi ta' apparat 

mobbli u apparat tat-TV; 

 (da) informazzjoni biex tiffaċilita l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 
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(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 

(e) funzjonijiet, prattiki, politiki, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'dizabilità, li 

jridu jinkisbu, pereżempju, billi jiġi 

żgurat dan li ġej: 

 (i) is-sottotitoli għal persuni neqsin 

mis-smigħ u dawk b'diffikultajiet 

fis-smigħ li jkunu sinkronizzati sew 

mal-vidjo, leġġibbli, preċiżi u 

komprensibbli sabiex jirriflettu 

b'mod effettiv l-informazzjoni 

awdjo. Dan jinkludi l-istabbiliment 

ta' speċifikazzjonijiet ta' kwalità li 

jkopru tal-anqas it-tip tal-font, id-

daqs tal-font, il-kuntrast u l-użu tal-

kuluri kif ukoll, fejn ikun possibbli, 

ir-rekwiżiti meħtieġa biex jiżguraw li 

l-utent ikollu kontroll fuq dawk is-

sottotitoli; 

 

 (ii) id-deskrizzjoni awdjo u s-sottotitoli 

mitkellma li huma sinkronizzati sew 

mal-vidjo. Dan jinkludi l-

istabbiliment ta' speċifikazzjonijiet 

ta' kwalità relatati mal-inklużjoni 

tal-awdjo u ċ-ċarezza tad-

deskrizzjoni awdjo u s-sottotitoli 

mitkellma, kif ukoll ir-rekwiżiti 

meħtieġa biex jiġi żgurat il-kontroll 

tal-utenti fuqhom; 
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 (iii) l-interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali tkun preċiża u komprensibbli, 

sabiex tirrifletti b'mod effettiv l-

informazzjoni awdjo. Dan jinkludi l-

istabbiliment ta' rekwiżiti 

professjonali għall-interpreti u 

speċifikazzjonijiet tal-kwalità tal-

mod li bih tiġi pprovduta l-

interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali. Fejn ikun teknikament 

possibbli, jenħtieġ li jiġu adottati 

rekwiżiti biex jiżguraw li l-utent 

ikollu kontroll fuq il-provvista tal-

interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali. 

 

Or. en 
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COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – titolu u punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Taqsima II - it-terminals self-service: 

Magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus, 

magni tal-biljetti u magni taċ-check-in 

 

 

Taqsima II - it-terminals self-service: 

Magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus, 

magni tal-biljetti, magni taċ-check-in u 

terminals ta' pagament  

 

1.  Id-disinn u l-produzzjoni: 

 

1.  Id-disinn u l-produzzjoni: 

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 

dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej: 

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

raġonevoli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandhom jitwettqu billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti funzjonali ta' 

prestazzjoni stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I. F'dak ir-rigward, il-prodotti 

ma għandhomx jirrikjedu l-attivazzjoni ta' 

karatteristika ta' aċċessibbiltà sabiex 

utent li jkollu bżonn din il-karatteristika 

jkun jista' jattivaha; 

 

 Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti 

għandhom ikunu aċċessibbli, inkluż dan 

li ġej: 
 

(a)  l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (ittikkettar, istruzzjonijiet, 

twissija), li: 
 

(a)  l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (l-ittikkettar, l-istruzzjonijiet 

u t-twissija); 
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(i)  trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

 

 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

 

 

(iii) trid tkun perċettibbli; 

 

 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet 

ta' użu prevedibbli; 
 

 

(b)  l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output) skont il-punt 2; 

 

(b)  l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output); 

 

(c)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, 

f'konformità mal-punt 2; 

 

(c)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità, li jridu jinkisbu billi 

jipprevedu l-użu ta' kuffji personali, 

fejn ikun meħtieġ rispons f'waqtu, 

billi l-utent jiġi avżat permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed 

u billi tingħata l-possibbiltà li 

jittawwal iż-żmien permess u billi 

jkun hemm kuntrast adegwat u 

buttuni u kontrolli identifikati bil-

mess; 

 

(d)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza.  

(d)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza. 

 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punti A u B  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

A.  Servizzi A.  Servizzi 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni 

b'diżabilità, għandu jitwettaq billi: 

 

1 L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi 

jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-

prestazzjoni funzjonali stabbiliti fil-

Parti C tat-Taqsima I, u għandu 

jinkludi: 

 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizzi, 

skont ir-regoli stabbiliti fil-punt B 

dwar "Tagħmir tat-terminals relatat 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-

informatika użat mill-konsumaturi" 

 

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi 

jużaw fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, skont ir-regoli stabbiliti 

fil-punt B ta' din it-Taqsima;  

 

(b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà relatati kif ġej:  

 

 

(b) informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz ikkonċernat u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu; 
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(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f'formati 

testwali li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati ta' assistenza 

alternattivi li jridu jiġu ppreżentati 

b'modi differenti mill-utenti u 

permezz ta' aktar minn kanal 

sensorjali wieħed;  

 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali;  

 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-

punt (c).  
 

 

 

(ba) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat. 

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

 (ca) applikazzjonijiet abbażi ta' apparat 

mobbli; 
 

(d) tingħata informazzjoni aċċessibbli 

biex tiffaċilita l-komplementaritajiet 

mas-servizzi ta' assistenza;  

 

(d) informazzjoni biex tiffaċilita l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 
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(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali.  

 

(e) funzjonijiet, prattiki, politiki, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'dizabilità u 

jiżguraw interoperabbiltà; li jridu 

jinkisbu billi jkunu previsti 

komunikazzjoni bil-vuċi, bil-vidjo u 

bit-test f'ħin reali, b'kull mod waħdu 

jew b'modi kkumbinati 

(konverżazzjoni totali), bejn żewġ 

utenti, jew bejn utent u servizz ta' 

emerġenza. 

 

B. Tagħmir tat-terminals relatat 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-informatika 
użat mill-konsumaturi  

 

B. Tagħmir tat-terminals relatat użat mill-

konsumaturi  

 

1. Id-disinn u l-produzzjoni:  

 

1. Id-disinn u l-produzzjoni:  

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 

dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej:  

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

raġonevoli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandhom jitwettqu billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti funzjonali ta' 

prestazzjoni stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandhom jinkludu: 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (ittikkettar, istruzzjonijiet, 

twissija), li:  

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (l-ittikkettar, l-

istruzzjonijiet u t-twissija) 

għandha tkun tinftiehem; 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed;  

 

(ii) trid tkun tinftiehem;   

(iii) trid tkun perċettibbli;   

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet 

ta' użu prevedibbli; 
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(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin 

u r-rimi tal-prodott li għandhom 

jikkonformaw ma' dan li ġej: 

 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-

ħżin u r-rimi tal-prodott; 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 

għandu jkun disponibbli f’formati 

ta’ test li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati alternattivi ta’ 

assistenza li għandhom ikunu 

ppreżentati b’modi differenti u 

permezz ta’ aktar minn kanal 

sensorjali wieħed, u 

 

 

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom jipprovdu 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali;  

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output) skont il-punt 2; 

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output); 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, 

f'konformità mal-punt 2;  
 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità u jiżguraw l-

interoperabbiltà; li jridu jinkisbu 

billi jkunu previsti awdjo hifi, 

riżoluzzjoni tal-vidjo li tippermetti 

l-komunikazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali, il-komunikazzjoni bit-test 

fil-ħin reali, waħedha jew 

ikkombinata ma' komunikazzjoni 

bil-vuċi jew bil-vidjo, jew bl-iżgurar 

ta' kollegament effettiv bla fili ma' 

teknoloġiji tas-smigħ; 
 

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza.  

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza. 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt B  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 

dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej: 

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

raġonevoli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandhom jitwettqu billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti funzjonali ta' 

prestazzjoni stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandhom jinkludu: 

 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (ittikkettar, istruzzjonijiet, 

twissija), li:  

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-prodott 

mogħtija fuq il-prodott innifsu (l-

ittikkettar, l-istruzzjonijiet u t-

twissija); 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

 

(ii) trid tkun tinftiehem;  

(iii) trid tkun perċettibbli;  

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet 

ta' użu prevedibbli;  

 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 

 

(b)  l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 
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(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin 

u r-rimi tal-prodott li għandhom 

jikkonformaw ma' dan li ġej: 

 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-

ħżin u r-rimi tal-prodott; 

 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 

għandu jkun disponibbli f’formati 

ta’ test li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati alternattivi ta’ 

assistenza li għandhom ikunu 

ppreżentati b’modi differenti u 

permezz ta’ aktar minn kanal 

sensorjali wieħed, u 

 

 

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom jipprovdu 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali;  
 

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output) skont il-punt 2;  

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, input 

u output); 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, 

f'konformità mal-punt 2; 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità; li jridu jinkisbu billi 

tkun appoġġjata l-possibbiltà li 

wieħed jagħżel, jippersonalizza u 

juri servizzi ta' aċċess bħal 

sottotitoli għal dawk neqsin mis-

smigħ u dawk b'diffikultajiet ta' 

smigħ, deskrizzjoni awdjo, 

sottotitoli mitkellma u 

interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali, billi jiġu pprovduti mezzi 

għal fili effettivi għat-teknoloġiji 

għas-smigħ jew billi jiġu pprovduti 

l-kontrolli tal-utent biex jiġu 

aċċessati s-servizzi għal servizzi 

awdjoviżivi lill-utent fl-istess livell 

ta' prominenza bħall-kontrolli tal-

midja primarji; 
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(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza. 

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt A  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi:  

1 L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandu jinkludi: 

(a) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej: 

(a) informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz ikkonċernat u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu; 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f'formati 

testwali li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati ta' assistenza 

alternattivi li jridu jiġu ppreżentati 

b'modi differenti mill-utenti u 

permezz ta' aktar minn kanal 

sensorjali wieħed; 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali;  
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(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-

punt (b).  

(aa) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b); 

(b) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

(b) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

(c) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 

 

(c) funzjonijiet, prattiki, politiki u 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità, li 

jridu jinkisbu billi jiġu pprovduti 

magni intelliġenti tal-biljetti 

(riżervazzjoni elettronika, 

prenotazzjoni ta' biljetti, eċċ.), 

informazzjoni dwar il-passiġġieri 

f'ħin reali (skedi, informazzjoni 

dwar tfixkil tat-traffiku, is-servizzi 

ta' kollegament, vjaġġar 'il barra 

b'modi oħra ta' trasport, eċċ.), u 

informazzjoni addizzjonali dwar is-

servizz (eż. persunal ta' stazzjonijiet, 

lifts li ma jaħdmux jew servizzi li 

huma temporanjament mhux 

disponibbli); 
 (ca) servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 

magni intelliġenti tal-biljetti u 

informazzjoni f'ħin reali; 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – punt A – punt 1  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi: 

 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandu jinkludi: 

 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizz, 

skont ir-regoli stabbiliti fil-punt D: 

 

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi 

jużaw fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, skont ir-regoli stabbiliti 

fil-punt D ta' din it-Taqsima; 

 

(b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej:  

 

(b) informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz u dwar il-faċilitajiet u l-

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tiegħu; 

Din l-informazzjoni għandha tkun 

tinftiehem, mingħajr ma jinqabeż 

livell ta' kumplessità ogħla minn 

livell B2 (intermedju għoli) tal-Qafas 

Ewropew Komuni ta' Riferenza 

għal-Lingwi tal-Kunsill tal-Ewropa; 
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(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f'formati 

testwali li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati ta' assistenza 

alternattivi li jridu jiġu ppreżentati 

b'modi differenti mill-utenti u 

permezz ta' aktar minn kanal 

sensorjali wieħed;  

 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali; 

 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 

l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-

punt (c).  

 

 

 (ba) informazzjoni elettronika, inklużi s-

siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 

relatati meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat. Dawn jirreferu, fost 

oħrajn, għal identifikazzjoni 

elettronika, sigurtà u metodi ta' 

pagament meħtieġa għall-provvista 

tas-servizz; 

 

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 
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fil-livell tal-Unjoni u 

internazzjonali; 
(d) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 
 

(d) funzjonijiet, prattiki, politiki, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità; 

 

 (da) is-servizzi bankarji abbażi ta' 

apparat mobbli. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VIII 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi:  

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandu jinkludi: 

 

(a) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej: 

 

(a) informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz ikkonċernat u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu; 

 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f'formati 

testwali li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati ta' assistenza 

alternattivi li jridu jiġu ppreżentati 

b'modi differenti mill-utenti u 

permezz ta' aktar minn kanal 

sensorjali wieħed; 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali; 
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(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-

punt (b).  

(aa) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, għandha tiġi pprovduta 

skont il-punt (b); dawn jirreferu, fost 

oħrajn, għal identifikazzjoni 

elettronika, sigurtà u metodi ta' 

pagament meħtieġa għall-provvista 

tas-servizz; 

(b)  is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

(b)  is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni u internazzjonali; 

 (ba) is-servizzi ta' kummerċ elettroniku 

abbażi ta' apparat mobbli. 

 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – punti A u B 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Parti A - Prodotti Parti A - Prodotti 

1 Id-disinn u l-produzzjoni 

 

1 Id-disinn u l-produzzjoni 

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 

dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej: 

 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 

sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'diżabilità u dawk 

b'diżabilitajiet marbuta mal-età għandhom 

jitwettqu billi jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-

prestazzjoni funzjonali stabbiliti fil-

Parti C tat-Taqsima I, u għandhom 

jinkludu: 

 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (ittikkettar, istruzzjonijiet, 

twissija), li: 

 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott 

innifsu (ittikkettar, istruzzjonijiet, 

twissija), li: 

 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

 

(iii) trid tkun perċettibbli; 

 

(iii) trid tkun perċettibbli; 
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(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet 

ta' użu prevedibbli; 

 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet 

ta' użu prevedibbli; 

 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 

 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, 

għeluq, użu, rimi); 

 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin 

u r-rimi tal-prodott li għandhom 

jikkonformaw ma' dan li ġej: 

 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin 

u r-rimi tal-prodott li għandhom 

jikkonformaw ma' dan li ġej: 

 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet għandu 

jkun disponibbli f'formati ta' test li 

jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw 

formati alternattivi ta' assistenza li 

għandhom ikunu ppreżentati b'modi 

differenti u permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed, u 

 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet għandu 

jkun disponibbli f'formati ta' test li 

jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw 

formati alternattivi ta' assistenza li 

għandhom ikunu ppreżentati b’modi 

differenti u permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed, u 

 

(ii)  l-istruzzjonijiet għandhom jipprovdu 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali; 

 

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom jipprovdu 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali; 

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output); skont il-punt 2; 

 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, 

input u output); skont il-punt 2; 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, 

f'konformità mal-punt 2; 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, 

f'konformità mal-punt 2; 

 

(f)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza. 

 

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' tagħmir 

ta' assistenza. 

 

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 

tal-funzjonalità 

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
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interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 

aċċessibbli kif imsemmija fil-punti (b) u 

(c) tal-punt 1, għandhom ikunu ddisinjati, 

meta applikabbli, kif ġej: 

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-

orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed; 

 

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 

għall-fini ta' komunikazzjoni u 

orjentament;  

 

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast flessibbli;   

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 

jittrażmettu l-informazzjoni;  

 

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 

jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 

fuq quddiem minn dik fl-isfond, anki bl-

iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 

jtejbu ċ-ċarezza;  

 

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-

volum;  

 

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 

ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 

motorji żgħar;  

 

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 

f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 

moviment limitati;  

 

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat l-

istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.  

 

 

Parti B Servizzi Parti B Servizzi 

1.  L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-

persuni b'diżabilità, għandu jitwettaq 

billi: 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali stabbiliti fil-Parti C tat-

Taqsima I, u għandu jinkludi: 

(a) isir aċċessibbli l-ambjent mibni fejn 

jiġi pprovdut is-servizz, inkluża l-

infrastruttura tat-trasport, skont il-Parti 

C, mingħajr preġudizzju għal-

leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni 

għall-protezzjoni tal-wirt nazzjonali 

artistiku, storiku jew arkeoloġiku; 

(a) l-aċċessibbiltà tal-ambjent mibni fejn 

jiġi pprovdut is-servizz, inkluża l-

infrastruttura tat-trasport, skont il-Parti 

C, mingħajr preġudizzju għal-

leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni 

għall-protezzjoni tal-wirt nazzjonali 

artistiku, storiku jew arkeoloġiku; 
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(b) il-faċilitajiet, inklużi l-vetturi, l-inġenji 

u t-tagħmir meħtieġa biex jitwassal is-

servizz kif ġej: 

(b) il-faċilitajiet, inklużi l-vetturi, l-inġenji 

u t-tagħmir meħtieġa biex jitwassal is-

servizz kif ġej: 

(i) id-disinn tal-ispazju mibni tiegħu 

għandu jimxi mar-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Parti C fir-rigward tal-imbark, l-

iżbark, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu; 

(i) id-disinn tal-ispazju mibni tiegħu 

għandu jimxi mar-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Parti C fir-rigward tal-imbark, l-

iżbark, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu; 

(ii) l-informazzjoni għandha tkun 

disponibbli b'modi differenti u 

permezz ta' aktar minn kanal sensorjali 

wieħed; 

(ii) l-informazzjoni għandha tkun 

disponibbli b'modi differenti u 

permezz ta' aktar minn kanal sensorjali 

wieħed; 

(iii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

(iii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

(c) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

użati fl-għoti tas-servizz, skont ir-

regoli stabbiliti fil-Parti A; 

(c) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

użati fl-għoti tas-servizz, skont ir-

regoli stabbiliti fil-Parti A; 

(d) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej: 

(d) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tiegħu kif ġej: 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni għandu 

jkun disponibbli f'formati testwali li 

jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw 

formati ta' assistenza alternattivi li 

jridu jiġu ppreżentati b'modi differenti 

mill-utenti u permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed; 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni għandu 

jkun disponibbli f'formati testwali li 

jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw 

formati ta' assistenza alternattivi li 

jridu jiġu ppreżentati b'modi differenti 

mill-utenti u permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed; 

(ii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

(ii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, għandha 

tiġi pprovduta skont il-punt (e); 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, għandha 

tiġi pprovduta skont il-punt (e); 

(e) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 

għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

(e) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 

għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
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disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

(f) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

(f) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

(g) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 

(g) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 

Or. en 

 

 


