
AM\1001814ET.doc PE516.263v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kultuuri- ja hariduskomisjon

2012/0340(COD)

6.9.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
11–45

Arvamuse projekt
Zoltán Bagó
(PE513.263v01-00)

Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))



PE516.263v01-00 2/17 AM\1001814ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\1001814ET.doc 3/17 PE516.263v01-00

ET

Muudatusettepanek 11
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettepanek: Ettepanek: 
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV 

avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse kohta

avaliku sektori asutuste ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutajate veebisaitide käideldavuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele, 
sealhulgas erivajadustega kasutajatele.
Veebisaitide sisu hõlmab nii tekstilist kui 
ka mittetekstilist teavet, vormide ja eri 
dokumenditüüpide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

Or. it
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Muudatusettepanek 13
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Digitaalarengu tegevuskavas 
rõhutatakse, kui oluline on võtta 
positiivseid meetmeid, et aidata puuetega 
inimestel saada juurdepääs kultuurisisule, 
kuna see on ELi täieõiguslikuks 
kodanikuks olemise põhiaspekt, ning 
kutsutakse üles täielikult rakendama 
põhimõtteid, mis on sätestatud puuetega 
inimestele digitaalse infosisu 
kättesaadavaks tegemise vastastikuse 
mõistmise memorandumis. Avalikel 
veebilehtedel avaldatavate dokumentide
(aruanded, raamatud, õigusaktid, 
arvamused jne) kättesaadavaks tegemine 
viisil, mis tagab täieliku juurdepääsu, võib 
kõnealuse eesmärgi saavutamisele 
oluliselt kaasa aidata, arendada oskusi 
ning soodustada teenuseosutajate tegevust 
ELi tasandil ja soovitavate meetmete 
võtmist erasektori toetamiseks, et 
innustada investeeringuid sellesse 
valdkonda.

Or. it

Muudatusettepanek 14
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) 28 erineva 
intellektuaalomandiõiguste haldamise 
süsteemi olemasolu on täiendavaks 
koormaks nendele veebi käideldavuse 
tarkvara tarnijatele, kes soovivad 
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laiendada äritegevust väljapoole oma riigi 
turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Võrgu neutraalsuse garantii on 
avaliku sektori veebisaitide puhul oluline, 
et olla käideldavad praegu ja ka edaspidi 
ning see on tähtis ka interneti avatuse 
seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid ja avatud 
standardil põhinevaid käideldavusnõudeid, 
ei pidurdata innovatsiooni, vaid pigem 
soodustatakse seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda. Eelkõige oleks soovitav kehtestada 
omandiõigusega kaitsmata standardeid, 
nii sisu tootmise kui ka selle 
kataloogimise ja kindlakstegemise viiside 
osas.

Or. it

Muudatusettepanek 18
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda. Kui tagada liidu õigusaktidega 
võrgu neutraalsus, oleks konkurents ja 
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innovatsioon paremini kaitstud.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühtne lähenemisviis peaks 
võimaldama liidu avaliku sektori asutustel 
ja ettevõtjatel saada majanduslikku ja 
ühiskondlikku kasu, kui internetiteenuste 
osutamist laiendatakse suurema hulga 
kodanike ja klientide kaasamiseks. See 
peaks suurendama veebi käideldavusega 
seotud toodete ja teenuste siseturu 
potentsiaali. Sellest tulenev turu kasv peaks 
võimaldama ettevõtjatel anda oma panus 
liidu majanduskasvu ja töökohtade 
loomisse. Siseturu tugevdamine peaks 
muutma ELi investeerimise 
ligitõmbavamaks. Valitsused saaksid kasu 
veebi käideldavuse odavamast 
pakkumisest.

(14) Ühtne lähenemisviis peaks 
võimaldama liidu avaliku sektori asutustel 
ja ettevõtjatel saada majanduslikku ja 
ühiskondlikku kasu, kui internetiteenuste 
osutamist laiendatakse suurema hulga 
kodanike ja klientide kaasamiseks. See 
peaks suurendama veebi käideldavusega 
seotud toodete ja teenuste siseturu 
potentsiaali ja edendama digitaalse ühtse 
turu väljakujundamist. Sellest tulenev turu 
kasv peaks võimaldama ettevõtjatel anda 
oma panus liidu majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse. Siseturu tugevdamine 
peaks muutma ELi investeerimise 
ligitõmbavamaks. Valitsused saaksid kasu 
veebi käideldavuse odavamast 
pakkumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis võimaldab nautida kõikjal 

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning juurdepääsu kultuuri- ja 
meelelahutuslikule sisule, mis võimaldab 
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liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja 
elada vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

nende täielikku sotsiaalset ja ametialast 
integratsiooni, ning neile osutataks 
teenuseid ja antaks teavet, mis võimaldab 
nautida kõikjal liidus oma õigusi, eelkõige 
õigust liikuda ja elada vabalt liidu 
territooriumil ning asutamisvabadust ja 
vabadust osutada teenuseid.

Or. it

Muudatusettepanek 21
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis võimaldab nautida kõikjal 
liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja 
elada vabalt liidu territooriumil ning 
asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema juurdepääsu 
ning neile osutataks teenuseid ja antaks 
teavet, mis võimaldab nautida kõikjal 
liidus oma õigusi, eelkõige õigust liikuda ja 
elada vabalt liidu territooriumil ja saada 
juurdepääs teabele ning asutamisvabadust 
ja vabadust osutada teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, peaks 
avalikel asutustel olema oma osa 
internetipõhise infosisu turgude 
edendamisel. Valitsused saavad 
stimuleerida infosisuturge, tehes avaliku 
sektori teabe kättesaadavaks läbipaistvatel, 

(18) Nagu on rõhutatud Euroopa 
digitaalarengu tegevuskavas, peaks 
avalikel asutustel olema oma osa 
internetipõhise infosisu turgude 
edendamisel. Valitsused peaksid 
stimuleerima infosisuturge, tehes avaliku 
sektori teabe kõigile liidu kodanikele 
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tõhusatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel. See on innovaatiliste 
internetiteenuste võimaliku kasvu oluline 
allikas.

vabalt kättesaadavaks läbipaistvatel, 
tõhusatel ja mittediskrimineerivatel 
tingimustel. See on innovaatiliste 
internetiteenuste võimaliku kasvu oluline 
allikas.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste ja üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutujate veebisaitide 
käideldavust kõikide kasutajate, eelkõige 
piiratud funktsionaalse võimekusega, 
sealhulgas puuetega inimeste jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste, 
sealhulgas erivajadustega kasutajate
jaoks.
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Or. it

Muudatusettepanek 25
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele või üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutujatele kuuluvate 
veebisaitide sisu ja funktsioonid, mille 
tüübid on täpsustatud lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku või 
erasektori veebisaitidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori 
veebisaitidele, sealhulgas kultuurisisu või 
hariduse, teaduse ja teadusuuringutega 
seonduvat teavet sisaldavatele 
veebisaitidele.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

(b) viisil, mis võimaldab avatud 
standardite alusel koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii 
liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori veebisaitide sisu tehakse 
kättesaadavaks korduskasutamise 
eesmärgil.

Or. en



PE516.263v01-00 12/17 AM\1001814ET.doc

ET

Muudatusettepanek 30
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks 
asjaomastele veebisaitidele ka kõikide 
muude avaliku sektori asutuste veebisaitide 
suhtes ja eelkõige selliste avaliku sektori 
asutuste veebisaitide suhtes, mis kuuluvad 
kehtivate siseriiklike õigusaktide või veebi 
käideldavust käsitlevate asjakohaste 
meetmete kohaldamisalasse.

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks 
asjaomastele veebisaitidele ka kõikide 
muude avaliku sektori asutuste ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutujate veebisaitide suhtes ning eelkõige 
selliste avaliku sektori asutuste ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutujate veebisaitide suhtes, mis kuuluvad 
kehtivate siseriiklike õigusaktide või veebi 
käideldavust käsitlevate asjakohaste 
meetmete kohaldamisalasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid näevad ette 
sanktsioonid nendele avaliku sektori 
asutustele, kelle veebisaidid ei vasta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
juurdepääsunõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 32
Hans-Peter Martin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad esitama lõike 4 
kohaselt tehtud kontrollimiste tulemuste 
kohta igal aastal aruande, mis sisaldab 
mõõtmisandmeid ja vajaduse korral artikli 
1 lõikes 3 osutatud veebisaitide loetelu.

2. Liikmesriigid peavad esitama lõike 4 
kohaselt tehtud kontrollimiste tulemuste 
kohta üks aasta pärast käesoleva direktiivi 
avaldamist ning seejärel iga kahe aasta 
tagant aruande, mis sisaldab 
mõõtmisandmeid ja vajaduse korral artikli 
1 lõikes 3 osutatud veebisaitide loetelu.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutuste veebisaitide 
tüübid

Avaliku sektori asutuste ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutajate veebisaitide tüübid

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sotsiaalkindlustushüvitised:
töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud
(hüvitamine või otsene hüvitamine), 
stipendiumid

(3) Sotsiaalkindlustushüvitised:
töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud
(hüvitamine või otsene hüvitamine), 
stipendiumid ja pensionid

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Isiklikud dokumendid: passid või 
juhiload

(4) Isiklikud dokumendid: passid, 
isikutunnistused või juhiload

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ehitusloa taotlus (6) Ehitusloa ja väikesemahuliste 
ehitustööde teostamise taotlus

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõrgkooli või ülikooli astumine (10) Kutse-, kõrgkooli või ülikooli 
astumine

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõrgkooli või ülikooli astumine (10) Kõrgkooli või ülikooli astumine ja 
eksamitele registreerumine

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Avaliku teenistuse konkurssidele 
registreerumine 

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Alg- ja keskkooli astumine ning 
lõpueksamitele registreerumine

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Isabelle Thomas



PE516.263v01-00 16/17 AM\1001814ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Avalikud veoteenused

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Avalikud postiteenused

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Valimisprotsessidega seonduvad 
avalikud infoteenused

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Avalikud energiavarustusteenused

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Avalikud 
kommunikatsiooniteenused

Or. fr


