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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-aċċessibbiltà tal-internet hija tal-ikbar importanza għall-entitajiet tas-settur pubbliku, peress 
li ttihom il-possibbiltà li jolqtu liċ-ċittadini, u jlaħħqu mad-dmirijiet pubbliċi tagħhom. 
Sfortunatament, in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-approċċi nazzjonali għall-aċċessibbiltà tal-
internet joħloq xkiel għas-suq intern. 

Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku tipproponi approċċ Ewropew 
armonizzat biex jiġu stabbiliti rekwiżiti għal ċerti tipi ta’ entitajiet tas-settur pubbliku. 

Ir-rapporteur jilqa’ u jappoġġa b’mod sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-
approssimazzjoni ta’ miżuri nazzjonali u tnaqqis l-inċertezza għal żviluppaturi tal-internet. 
Huwa tal-opinjoni li l-utenti kollha għandhom jibbenefikaw minn aċċess usa' għas-servizzi 
elettroniċi tas-settur pubbliku inkluż il-kontenut awdjoviżiv tas-siti elettroniċi. F’dan il-
kuntest, jaħseb li hu meħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-popolazzjoni li qed tixjieħ fl-
Unjoni Ewropea, il-kategorija dejjem tikber ta’ ċittadini, kif ukoll persuni b’diżabilitajiet. Fl-
opinjoni tiegħu għandha tingħata kunsiderazzjoni bir-reqqa biex tiġi evitata l-“Esklużjoni 
Diġitali” ta’ dawn il-gruppi.

Jilqa’ l-fatt li l-proposta attwali turi rieda politika ġenwina biex timplimenta f’termini prattiċi 
l-impenji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità 
(UNCRPD). Jiddispjaċih, però, li l-proposta tkopri biss 12-il tip ta’ siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku u li l-edukazzjoni u l-attivitajiet kulturali mhumiex koperti biżżejjed fil-
proposta tal-Kummissjoni, minkejja l-fatt li dawn is-setturi għandhom sinifikanza kbira fil-
ħajja taċ-ċittadini. Għalhekk, ir-rapporteur jaħseb li hu neċessarju li dawn iż-żewġ tipi ta’ siti 
elettroniċi jiġu miżjuda fl-Anness. 

Ir-rapporteur jemmen li huma meħtieġa iktar azzjonijiet biex jitwessa’ l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-proposta, u biex jiżgura l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi kollha u s-servizzi 
elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
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osservati fil-bini ta’ siti elettroniċi, bil-
għan li l-kontenut ta’ tali siti elettroniċi isir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, b'mod 
partikulari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà.
Il-kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta’ formoli u l-
interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, ngħidu 
aħna, l-ipproċessar ta’ formoli diġitali, l-
awtentikazzjoni, u tranżazzjonijiet bħall-
ġestjoni ta’ kazijiet u ħlasijiet.

osservati fil-bini ta’ siti elettroniċi, bil-
għan li l-kontenut ta’ tali siti elettroniċi isir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, inklużi l-
persuni b'diżabbiltà u l-persuni anzjani. Il-
kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta’ formoli u l-
interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, ngħidu 
aħna, l-ipproċessar ta’ formoli diġitali, l-
awtentikazzjoni, u tranżazzjonijiet bħall-
ġestjoni ta’ kazijiet u ħlasijiet.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Hemm ir-riskju li l-esklużjoni diġitali 
tolqot lill-persuni anzjani, minħabba 
fatturi bħan-nuqqas ta’ ħiliet ta’ 
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni (ICT) u l-aċċess għall-
Internet. Il-programm tal-UE ‘Inklużjoni 
diġitali’ għandu l-għan li jiżgura li l-
gruppi kollha ta’ utenti għandu jkollhom 
l-aqwa opportunitajiet possibbli biex 
jużaw l-Internet u jiffamiljarizzaw 
ruħhom mat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni. L-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa tipproponi serje ta’ miżuri 
għall-promozzjoni tal-użu tal-ICTs il-
ġodda minn gruppi żvantaġġati ta’ utenti 
bħall-persuni anzjani. 

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar il-
mobbiltà u l-inklużjoni ta’ persuni 
b’diżabbiltajiet u l-Istrateġija Ewropea 
tad-Diżabbiltà 2010-20201 tenfasizza li l-
ekonomiji innovattivi u bbażati fuq l-
għarfien ma jistgħux jiżviluppaw 
mingħajr kontenut u forom aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabbiltajiet regolati 
minn leġiżlazzjoni vinkolanti, bħal siti 
aċċessibbli għall-għomja u kontenut 
b’sottotitoli għal dawk nieqsa mis-smigħ, 
inklużi servizzi tal-midja għall-pubbliku, 
servizzi elettroniċi għall-persuni li jużaw 
lingwi tas-sinjali, applikazzjonijiet tal-
iSmart Phones u għajnuniet tattili jew 
vokali fil-midja pubblika.
______________
1 ĠU C 131 E, 8.5.2013, p. 9.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Iċ-ċittadini għandhom igawdu minn 
aċċess usa' għal servizzi onlajn tas-settur 
pubbliku, u għandhom jirċievu servizzi u 
informazzjoni li jiffaċilitaw l-eżerċizzju u 
t-tgawdija ta' jeddijiethom mal-Unjoni 
kollha, speċifikament il-jedd li jiċċaqalqu u 
jgħixu bil-libertà kollha fit-territorju tal-
Unjoni, kif ukoll il-libertà ta' stabbiliment u 
tal-forniment ta' servizzi.

(15) Iċ-ċittadini għandhom igawdu minn 
aċċess usa' għal servizzi onlajn tas-settur 
pubbliku, u għandhom jirċievu servizzi u 
informazzjoni li jiffaċilitaw il-ħajja ta’ 
kuljum tagħhom u l-eżerċizzju u t-
tgawdija ta' jeddijiethom mal-Unjoni 
kollha, speċifikament il-jedd li jiċċaqalqu u 
jgħixu bil-libertà kollha fit-territorju tal-
Unjoni, kif ukoll il-libertà ta' stabbiliment u 
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tal-forniment ta' servizzi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva timmira li tqarreb il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri fir-
rigward tal-aċċessibbiltà tal-kontenut tas-
siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur 
pubbliku għall-utenti kollha, b'mod 
partikulari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà.

1. Din id-Direttiva timmira li tqarreb il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri fir-
rigward tal-aċċessibbiltà tal-kontenut, 
inkluż il-kontenut awdjoviżiv, tas-siti 
elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku 
għall-utenti kollha, inklużi l-persuni 
b'diżabbiltà u l-persuni anzjani.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jwessgħu l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi, minbarra dawk 
imsemmija fil-paragrafu 2. 

3. L-Istati Membri jistgħu jwessgħu l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi, minbarra dawk 
imsemmija fil-paragrafu 2, bħal siti 
elettroniċi b’kontenut kulturali. 

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw soluzzjonijiet tal-ICT ġodda li 
jkunu faċli li jintużaw u intiżi għall-
persuni b’diżabbiltajiet u l-persuni 
anzjani, u għandhom jippromwovu t-
taħriġ u l-edukazzjoni biex jiżdied l-
għarfien diġitali tagħhom.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-rapport għandu jkopri wkoll l-
azzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 6.

3. Jeħtieġ li dan ir-rapport jiġi ppubblikat 
u għandu jkopri wkoll l-azzjonijiet 
imwettqa skont l-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Anness – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-edukazzjoni pubblika

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-attivitajiet kulturali

Or. en


