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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ix-xejra lejn soċjetà diġitali tagħti lill-
utenti mezzi ġodda biex jaċċessaw l-
informazzjoni u s-servizzi. Il-fornituri ta’ 
informazzjoni u ta’ servizzi, bħall-entitajiet 
tas-settur pubbliku, jiddependu dejjem iktar 
mill-internet sabiex jipproduċu, jiġbru u 
jipprovdu firxa wiesgħa ta’ informazzjoni u 
servizzi fuq l-internet, li huma essenzjali 
għall-pubbliku.

(1) Ix-xejra lejn soċjetà diġitali tagħti lill-
utenti mezzi ġodda biex jaċċessaw l-
informazzjoni u s-servizzi. Il-fornituri ta’ 
informazzjoni u ta’ servizzi, bħall-entitajiet 
tas-settur pubbliku, jiddependu dejjem iktar 
mill-internet sabiex jipproduċu, jiġbru u 
jipprovdu firxa wiesgħa ta’ informazzjoni u 
servizzi fuq l-internet, li huma essenzjali 
għall-pubbliku. F'dan ir-rigward, is-
sigurtà tat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
u l-protezzjoni tad-dejta personali huma 
ta' importanza kbira.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta’ kazijiet 
u ħlasijiet.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 
għall-Gvern Elettroniku 2011-2015 isejjaħ 
għal azzjoni biex jiġu żviluppati servizzi 
ta’ gvern elettroniku li jiżguraw l-
inklużività u l-aċċessibbiltà.

(3) Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 
għall-Gvern Elettroniku 2011-2015 isejjaħ 
għal azzjoni biex jiġu żviluppati servizzi 
ta’ gvern elettroniku li jiżguraw l-
inklużività u l-aċċessibbiltà. Fl-istess waqt, 
jinħtieġu aktar sforzi għall-
implimentazzjoni effettiva tal-politika 
dwar l-Inklużjoni elettronika, immirata 
biex tnaqqas id-distakki fl-użu tal-ICT u 
tippromwovi l-użu tal-ICT biex tingħeleb 
l-esklużjoni, u ttejjeb il-prestazzjoni 
ekonomika, l-opportunitajiet ta' impjieg, 
il-kwalità tal-ħajja, il-parteċipazzjoni u l-
koeżjoni soċjali, inklużi l-
konsultazzjonijiet demokratiċi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa", il-Kummissjoni 
ħabbret li, sal-2015, is-siti elettroniċi tas-
settur pubbliku għandhom ikunu 
aċċessibbli bis-sħiħ.

(4) Għall-Implimentazzjoni ta’ ‘Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa’, Inizjattiva Ewropa 
2020, il-Kummissjoni ħabbret li, sal-2015, 
is-siti elettroniċi tas-settur pubbliku u s-siti 
elettroniċi li jipprovdu servizzi ta’ interess 
ġenerali għaċ-ċittadini, għandhom ikunu 
aċċessibbli bis-sħiħ.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Huwa importanti ħafna li jiżdiedu s-
sinerġiji bejn inizjattivi ewlenin bħal 
"Aġenda Diġitali għall-Ewropa", "Ħiliet 
u Impjiegi Ġodda", "Unjoni tal-
Innovazzjoni", "Żgħażagħ attivi", 
"Ewropa effiċjenti fir-riżorsi" u 
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u 
l-Esklużjoni Soċjali".

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Programm ta' Qafas tar-Riċerka, l-
Iżvilupp Teknoloġiku u d-Demostrazzjoni, 
u l-Programm ta’ Kompetittività u 
Innovazzjoni, jappoġġaw ir-riċerka u l-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-
problemi tal-aċċessibbiltà.

(5) Il-Programm ta’ Qafas tar-Riċerka, l-
Iżvilupp Teknoloġiku u d-Demostrazzjoni, 
u l-Programm ta’ Kompetittività u 
Innovazzjoni, jappoġġaw ir-riċerka u l-
iżvilupp ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi 
għall-problemi tal-aċċessibbiltà billi fi 
ħdan il-Programmi Qafas 6 u 7 l-
Kummissjoni kienet qed tiffinanzja 
riċerka f’softwer b’Xejn/Liberu u b’Sors 
Miftuħ (FOSS).

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020 tibni fuq il-Konvenzjoni tan-
UN, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta' oqsma 
prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà tal-

(7) L-istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020, immirata biex telimina l-
ostakoli li jipprevjenu lill-persuni 
b'diżabbiltá milli jipperteċipaw fis-soċjetà 
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internet, bil-għan li "tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta’ 
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà."

fuq bażi ugwali, tibni fuq il-Konvenzjoni 
tan-NU, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta' 
oqsma prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà 
tal-internet, bil-għan li "tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta’ 
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà."

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Is-suq tal-aċċessibbiltà tal-internet, li 
qed jikber b'ritmu mgħaġġel, jinkludi firxa 
ta' operaturi ekonomiċi, bħal dawk li 
jiżviluppaw websajts jew għodda tas-
software biex joħolqu, jiġġestixxu u 
jittestjaw paġni elettroniċi, jiżviluppaw 
aġenti għall-utenti bħal browsers tal-
internet u teknoloġiji relatati ta' assistenza, 
jimplimentaw servizzi ta' ċertifikazzjoni, u 
jipprovdu taħriġ.

(9) Is-suq tal-aċċessibbiltà tal-internet, li 
qed jikber b'ritmu mgħaġġel, jinkludi firxa 
ta' operaturi ekonomiċi, bħal dawk li 
jiżviluppaw websajts jew għodda tas-
software biex joħolqu, jiġġestixxu u 
jittestjaw paġni elettroniċi, jiżviluppaw 
aġenti għall-utenti bħal browsers tal-
internet u teknoloġiji relatati ta' assistenza, 
jimplimentaw servizzi ta' ċertifikazzjoni, u 
jipprovdu taħriġ. F'dan ir-rigward huma 
ta' importanza kbira l-isforzi li qed isiru 
fil-qafas tal-Gran Koalizzjoni għall-
Impjiegi Diġitali, li hija segwitu għall-
Pakkett dwar l-Impjiegi, u tindirizza 
speċjalisti tal-ICT u jimmira li jieħu 
azzjoni biex inaqqas id-distakk fil-ħiliet, 
inklużi ħiliet tal-litteriżmu u tax-xogħol, 
fis-settur tal-ICT.

Emenda9

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ix-xerrejja tal-websajts u ta' prodotti u 
servizzi relatati jħabbtu wiċċhom ma' 
prezzijiet għaljin fl-għoti ta' servizz, jew 
ma' dipendenza minn fornitur wieħed, 
minħabba kompetizzjoni limitata. Il-
fornituri spiss jiffavorixxu varjazzjonijiet 

(12) Ix-xerrejja tal-websajts u ta' prodotti u 
servizzi relatati jħabbtu wiċċhom ma' 
prezzijiet għaljin fl-għoti ta' servizz, jew 
ma' dipendenza minn fornitur wieħed, 
minħabba kompetizzjoni limitata. Il-
fornituri spiss jiffavorixxu varjazzjonijiet 
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ta’ "standards" proprjetarji, fatt li jfixkel il-
possibbiltà ta' firxa usa' fil-futur għall-
interoperabbiltà ta' aġenti għall-utenti, kif 
ukoll l-aċċess mal-Unjoni kollha għall-
kontenut ta' siti elettroniċi. Il-
frammentazzjoni fost ir-regolamenti 
nazzjonali tnaqqas il-benefiċċji li jistgħu 
jirriżultaw mill-kondiviżjoni ta' esperjenzi 
ma' pari nazzjonali u internazzjonali fir-
risposta tagħhom għall-iżviluppi soċjetali u 
teknoloġiċi.

ta’ "standards" proprjetarji, fatt li jfixkel il-
possibbiltà ta' firxa usa' fil-futur għall-
interoperabbiltà ta' aġenti għall-utenti, kif 
ukoll l-aċċess mal-Unjoni kollha għall-
kontenut ta' siti elettroniċi. Il-
frammentazzjoni fost ir-regolamenti 
nazzjonali tnaqqas il-benefiċċji li jistgħu 
jirriżultaw mill-kondiviżjoni ta' esperjenzi 
ma' pari nazzjonali u internazzjonali fir-
risposta tagħhom għall-iżviluppi soċjetali u 
teknoloġiċi.  L-intrappolament tal-
klijentela jista’ jiġi evitat billi l-fornituri 
tas-softwer jintalbu jaderixxu ma’ 
standards speċifiċi u billi l-klijenti jiġu 
rrakkomandati jużaw fornituri tas-softwer 
li jippubblikaw il-kodiċi tas-sors tas-
softwer tagħhom, biex b’hekk jiġi evitat 
ukoll spjunaġġ fuq is-sistemi pubbliċi. L-
adozzjoni tal-użu ta’ softwer b’sors miftuħ 
tagħmilha possibbli biex is-servizzi u s-
softwer ordnati minn Stat Membru wieħed 
u stmati bħala tajbin, jiġu ddupplikati fi 
Stati Membri oħra, u tiffaċilita wkoll l-
iżvilupp konġunt tas-softwer, li min-naħa 
tiegħu jtejjeb l-interoperabbiltà tas-
softwer, inaqqas l-ispejjeż tal-produzzjoni 
u jtejjeb il-kwalità. Barra minn hekk, il-
pubblikazzjoni tal-kodiċi tas-sors 
tippromwovi l-kompetizzjoni u tiffaċilita l-
offerti kompetittivi, peress li jkun 
possibbli li l-fornituri tas-servizz jinbidlu 
mingħajr ebda interruzzjoni fl-użu tas-
servizzi u mingħajr ebda ħtieġa li s-servizz 
jiġġedded b’mod komplet. Id-
dupplikazzjoni ta’ servizzi pubbliċi onlajn 
tgħin ukoll biex jiġu kkunsidrati l-persuni 
b’diżabbiltá u kategoriji speċjali oħrajn 
ta' utenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku. Dan 
għandu jnaqqas l-inċertezza għall-
iżviluppaturi ta’ websajts, u għandu 
jrawwem l-interoperabbiltà. Bl-użu ta' 
rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta’ ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku kif ukoll 
għall-websajts ta’ entitajiet li jipprovdu 
servizzi ta’ interess ġenerali għaċ-ċittadini 
lill-pubbliku. Dan għandu jnaqqas l-
inċertezza għall-iżviluppaturi ta’ websajts, 
u għandu jrawwem l-interoperabbiltà. Bl-
użu ta' rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Ir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà tal-
internet iddefiniti f'din id-Direttiva huma 
teknoloġikament newtrali. Jindikaw biss 
liema funzjonalitajiet bażiċi għandhom jiġu 
sodisfati biex l-utent ikunu jista' 
jipperċipixxi, jopera jew jifhem sit 
elettroniku u l-kontenut tiegħu. Ma 
jispeċifikawx kif dan għandu jinkiseb, jew 
liema teknoloġija għandha tintgħażel għal 
websajt partikulari, informazzjoni 
partikulari, jew applikazzjoni partikulari. 
Minnhom infushom dawn ma jfixklux l-
innovazzjoni.

(16) Ir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà tal-
internet iddefiniti f'din id-Direttiva huma 
teknoloġikament newtrali. Jindikaw biss 
liema funzjonalitajiet bażiċi għandhom jiġu 
sodisfati biex l-utent ikun jista’ 
jipperċipixxi, jopera, jifhem u jinteraġixxi 
ma’ sit elettroniku u l-kontenut tiegħu. Ma 
jispeċifikawx kif dan għandu jinkiseb, jew 
liema teknoloġija għandha tintgħażel għal 
websajt partikulari, informazzjoni 
partikulari, jew applikazzjoni partikulari. 
Minnhom infushom dawn ma jfixklux l-
innovazzjoni u huma responsabbli għal 
dinamiki teknoloġiċi u soċjetali 
permanenti li jikkonċernaw l-użu tal-
kontenut tal-internet, pereżempju l-użu 
dejjem ikbar ta’ tagħmir li jinżamm fl-
idejn.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-interoperabbiltà marbuta mal-
aċċessibbiltà tal-internet għandha tissejjes 
fuq speċifikazzjonijiet adottati u użati 
b'mod komuni, li jkattru kemm jista' jkun 
il-kompatibbiltà tal-kontenut ta' siti 
elettroniċi ma' aġenti għall-utenti attwali u 
tal-futur, kif ukoll ma' teknoloġiji ta' 
assistenza. B'mod aktar speċifiku, il-
kontenut ta’ sit elettroniku għandu 
jipprovdi lill-aġenti għall-utenti 
b'kodifikazzjoni interna komuni ta’ 
lingwaġġ naturali, strutturi, relazzjonijiet u 
sekwenzi, kif ukoll bid-dejta ta' kwalunkwe 
komponent integrat ta' interfaċċa għall-
utenti. Għaldaqstant, l-interoperabbiltà 
tibbenefika lill-utenti, billi tippermettilhom 
iħaddmu l-aġenti għall-utenti tagħhom 
b'mod ubikwu biex jaċċessaw siti 
elettroniċi: jistgħu jgawdu wkoll minn 
għażla usa' u minn prezzijiet imnaqqsa 
mal-Unjoni kollha. L-interoperabbiltà tkun 
tibbenefika wkoll lill-fornituri u lix-
xerrejja tal-prodotti u s-servizzi relatati 
mal-aċċessibbiltà tal-internet.

(17) L-interoperabbiltà marbuta mal-
aċċessibbiltà tal-internet għandha tissejjes 
fuq speċifikazzjonijiet adottati u użati 
b'mod komuni, li jkattru kemm jista' jkun 
il-kompatibbiltà tal-kontenut ta' siti 
elettroniċi ma' aġenti għall-utenti attwali u 
tal-futur, kif ukoll ma' teknoloġiji ta' 
assistenza. B'mod aktar speċifiku, il-
kontenut ta’ sit elettroniku għandu 
jipprovdi lill-aġenti għall-utenti 
b'kodifikazzjoni interna komuni ta’ 
lingwaġġ naturali, strutturi, relazzjonijiet u 
sekwenzi, kif ukoll bid-dejta ta' kwalunkwe 
komponent integrat ta' interfaċċa għall-
utenti. L-informazzjoni disponibbli minn 
servizzi onlajn għandha tkun aċċessibbli 
wkoll permezz ta’ interface ta’ 
programmar miftuħ (API). API miftuħ 
għandu jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ta’ assistenza biex tiġi 
promossa s-sejba ta’ informazzjoni u 
jinkoraġġixxi l-innovazzjoni minn 
partijiet terzi. Għaldaqstant, l-
interoperabbiltà tibbenefika lill-utenti, billi 
tippermettilhom iħaddmu l-aġenti għall-
utenti tagħhom b'mod ubikwu biex 
jaċċessaw siti elettroniċi: jistgħu jgawdu 
wkoll minn għażla usa' u minn prezzijiet 
imnaqqsa mal-Unjoni kollha. L-
interoperabbiltà tkun tibbenefika wkoll lill-
fornituri u lix-xerrejja tal-prodotti u s-
servizzi relatati mal-aċċessibbiltà tal-
internet.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif inhu ssottolinjat fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropea, l-awtoritajiet 
pubbliċu għandhom jaqdu r-rwol tagħhom 
fil-promozzjoni tas-swieq għall-kontenut 
onlajn. Il-gvernijiet jistgħu jistimulaw is-
swieq tal-kontenut billi jrendu l-
informazzjoni tas-settur pubbliku 
disponibbli f’termini ta’ trasparenza, 
effikaċja u nondiskriminazzjoni. Din hija 
għajn importanti ta’ tkabbir potenzjali ta'
servizzi onlajn innovattivi.

(18) Kif inhu ssottolinjat fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropea, l-awtoritajiet 
pubbliċu għandhom jaqdu r-rwol tagħhom 
fil-promozzjoni tas-swieq għall-kontenut 
onlajn. Il-gvernijiet jistgħu jistimulaw is-
swieq tal-kontenut billi jrendu l-
informazzjoni tas-settur pubbliku 
disponibbli f’termini ta’ trasparenza, 
effikaċja u nondiskriminazzjoni. Għalhekk 
l-informazzjoni tas-settur pubbliku 
għandha tkun aċċessibbli b’mod 
indipendenti mill-pjattaforma. Għandu 
jiġi żgurat ukoll li s-servizzi pubbliċi 
joperaw fuq tagħmir mobbli, li n-numru 
tiegħu qed jiżdied b’rata mgħaġġla fl-UE 
hekk kif il-proporzjon ta’ tagħmir tat-
terminals mħaddem b’maws qiegħed 
dejjem jonqos. It-trattament ugwali ta’ 
sistemi differenti operattivi, brawżers u 
tagħmir huwa għajn importanti ta’ tkabbir 
potenzjali ta’ teknoloġiji innovattivi tat-
terminals u n-netwerks.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet 
pubbliċi tal-Istati Membri li jirrikjedu 
websajts adegwati fuq servers fl-UE 
sabiex jiġi evitat spjunaġġ minn partijiet 
barra mill-UE jew kxif ta’ informazzjoni 
u biex jiġi żgurat li l-partijiet barra l-UE 
ma jkunux jistgħu jagħlqu s-servizzi li 
huma importanti għal raġunijiet ta’ 
sigurtà.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li ċerti tipi ta’ siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku li huma 
essenzjali għall-pubbliku jsiru aċċessibbli 
għalih, skont rekwiżiti komuni. Tali tipi 
ta' siti elettroniċi ġew identifikati fl-
eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva 
tal-gvern elettroniku fl-200125, u ġew 
użati bħala bażi għal-lista mogħtija fl-
Anness.

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku li huma essenzjali għall-
pubbliku jsiru aċċessibbli bis-sħiħ għal 
persuni b’diżabbiltá sabiex ikunu jistgħu 
jgħixu b’mod indipendenti u 
jipparteċipaw bis-sħiħ fl-aspetti kollha tal-
ħajja kif iddikjarat fil-UNCRPD. L-
identifikazzjoni ta’ siti elettroniċi bħal 
dawn għandha tinkludi siti elettroniċi li 
jipprovdu servizzi ta’ interess ġenerali.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet għandha tiġi 
mmonitorjata b'mod kontinwu sa mill-bini 
inizjali tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku, u tul l-aġġornamenti kollha 
sussegwenti tal-kontenut tagħhom. 
Metodoloġija armonizzata ta’ monitoraġġ 
tista’ tkopri mod ta’ verifika, fuq bażi 
uniformi fl-Istati Membri kollha, tal-grad 
ta’ konformità tas-sit elettroniku mir-
rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tiegħu, il-ġbir 
ta’ kampjuni rappreżentattivi, u l-
perjodiċità tal-monitoraġġ. L-Istati Membri 
għandhom jibagħtu rapport kull sena dwar 
ir-riżultat tal-monitoraġġ, u b'mod aktar 
ġenerali dwar il-lista ta’ azzjonijiet li jkunu 
ttieħdu fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(24) Il-konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet għandha tiġi 
mmonitorjata b'mod kontinwu sa mill-bini 
inizjali tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku, u tul l-aġġornamenti kollha 
sussegwenti tal-kontenut tagħhom. 
Metodoloġija armonizzata ta’ monitoraġġ 
tista' tkopri mod ta’ verifika, fuq bażi 
uniformi fl-Istati Membri kollha, tal-grad 
ta’ konformità tas-sit elettroniku mir-
rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tiegħu, il-ġbir 
ta' kampjuni rappreżentattivi, u l-
perjodiċità tal-monitoraġġ. L-Istati Membri 
għandhom jibagħtu rapport kull sena dwar 
ir-riżultat tal-monitoraġġ, u b'mod aktar 
ġenerali dwar il-lista ta’ azzjonijiet li jkunu 
ttieħdu fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Dawk ir-rapporti għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi 
sommarju ta’ dawk ir-rapporti u 
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tippreżentah lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) F'qafas armonizzat, l-industrija tal-
ħolqien u l-iżvilupp ta' websajts għandha 
taffaċċja inqas xkiel biex topera fis-suq 
intern, filwaqt li għandhom jitnaqqsu l-
kostijiet għall-gvernijiet u għal oħrajn biex 
jitolbu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' prodotti u 
servizzi ta' aċċessibbiltà tal-internet.

(25) F'qafas armonizzat, l-industrija tal-
ħolqien u l-iżvilupp ta' websajts għandha 
taffaċċja inqas xkiel biex topera fis-suq 
intern, filwaqt li għandhom jitnaqqsu l-
kostijiet għall-gvernijiet u għal oħrajn biex 
jitolbu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' prodotti u 
servizzi ta' aċċessibbiltà tal-internet, li 
jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u 
l-impjieg.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandu 
tingħatalha setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża 
għad-definizzjoni tal-metodoloġija li l-
Istati Membri għandhom jużaw għall-
monitoraġġ tal-konformità tas-siti 
elettroniċi kkonċernati ma' dawk ir-
rekwiżiti. Għandha tintuża l-proċedura 
konsultattiva għad-determinazzjoni tal-
modalitajiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni r-
riżultati ta' tali monitoraġġ. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

(27) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandu 
tingħatalha setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża 
għad-definizzjoni tal-metodoloġija li l-
Istati Membri għandhom jużaw għall-
monitoraġġ tal-konformità tas-siti 
elettroniċi kkonċernati ma' dawk ir-
rekwiżiti. Għandha tintuża l-proċedura 
konsultattiva għad-determinazzjoni tal-
modalitajiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni r-
riżultati ta' tali monitoraġġ. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
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prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-kompożizzjoni tal-
kumitat konsultattiv fir-rigward tal-
parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti ta’ 
persuni b’diżabbiltà u ta’ persuni anzjani.

Emenda 19

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 tas-
siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur 
pubbliku għall-utenti kollha, b'mod 
partikulari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà, 
kif ukoll għall-persuni anzjani.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont il-UNCRPD, il-persuni 
b’diżabbiltà jinkludu dawk li għandhom 
limitazzjonijiet fiżiċi, mentali, intellettwali 
jew sensorjali fit-tul, li - flimkien ma’ 
diversi ostakoli - jistgħu jxekklu l-
parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tagħhom 
fis-soċjetà fuq bażi ugwali mal-oħrajn.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2



PE510.606v02-00 14/25 AD\1006114MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness.

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta’ entitajiet tas-
settur pubbliku, inklużi dawk li jipprovdu 
servizzi ta’ interess ġenerali u dawk 
speċifikati fl-anness.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-aċċessibbiltà għall-websajts tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom 
jiġu osservati meta jinbnew is-siti 
elettroniċi, sabiex il-kontenut ta’ dawn is-
siti jkunu aċċessibbli għall-utenti kollha, 
inklużi persuni b’diżabbiltà u persuni 
anzjani. Il-kontenut tal-websajts jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta’ formoli u l-
interazzjoni bidirezzjonali, pereżempju l-
ipproċessar ta’ formoli diġitali, l-
awtentikazzjoni, u tranżazzjonijiet bħall-
ġestjoni ta’ kazijiet u ħlasijiet.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "Entità tas-settur pubbliku" tfisser l-
Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, il-
korpi regolati b'liġi pubblika, kif iddefinit 
fl-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE, 
u assoċjazzjonijiet magħmulin minn 
awtorità waħda jew iktar ta’ dan it-tip, jew 
minn korp wieħed jew iktar ta’ dan it-tip, 

(8) ‘Entità tas-settur pubbliku’ tirreferi 
għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-Istati 
Membri (eż. ir-Rappreżentanza tal-
Kummissjoni fl-Istati Membri u l-Uffiċċju 
tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew 
għall-Istati Membri) u l-Istat, l-awtoritajiet 
reġjonali jew lokali, il-korpi regolati b’liġi 
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irregolati b'liġi pubblika. pubblika kif iddefinit fl-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2004/18/KE, u assoċjazzjonijiet 
magħmulin minn awtorità waħda jew iktar 
ta’ dan it-tip, jew minn korp wieħed jew 
iktar ta’ dan it-tip, irregolati b’liġi pubblika 
u korpi li jipprovdu servizzi ta' interess 
ġenerali u/jew interess ekonomiku 
ġenerali.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) F’dan il-kuntest, ‘tagħmir tat-
terminals’ tfisser kull tagħmir li permezz 
tiegħu huwa possibbli li jintuża aġent 
għall-utent kif imsemmi f’din id-direttiva.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) F’dan il-kuntest, ‘tagħmir mobbli’ 
tfisser tagħmir tat-terminals portabbli li 
jista’ jiġi kkontrollat mingħajr maws 
separat.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) ‘L-intrappolament tal-klijentela’ 
tfisser sitwazzjoni fejn il-klijent isibha 
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diffiċli ħafna biex jibdel il-fornitur tas-
servizz tant li jista’ jitqies bħala 
dipendenti fuq il-fornitur tas-servizz 
tiegħu, li min-naħa tiegħu dan tal-aħħar 
jista’ jisfrutta r-relazzjoni ta’ dipendenza 
billi jgħolli ħafna l-prezzijiet qabel ma 
jkun utli għall-klijent li jikkunsidra 
jbiddel il-fornituri tas-servizz.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8d) F’dan il-kuntest, ‘l-indipendenza 
mill-pjattaforma’ tfisser – fil-limiti tar-
raġuni – il-possibbiltà li jintuża servizz 
onlajn permezz ta’ kwalunkwe sistema 
operattiva fuq tagħmir tat-terminals u bl-
għajnuna ta’ kwalunkwe brawżer. Fil-
prattika, għalhekk, servizz indipendenti 
minn pjattaforma jaderixxi ma’ standards 
u ma jeħtieġx, pereżempju, estensjonijiet 
tal-brawżer li huma disponibbli biss ma’ 
ċerti brawżers jew sistemi operattivi.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) b'mod konsistenti u adegwat għall-
perċezzjoni, l-operat u l-fehim tal-utenti, 
inkluż bl-adattabbiltà tal-preżentazzjoni u 
tal-interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 
meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 
aċċessibbli;

(a) b'mod konsistenti u adegwat għall-
perċezzjoni, l-operat u l-fehim tal-utenti, 
inklużi persuni b'diżabbiltà, u persuni 
anzjani, kif ukoll bl-adattabbiltà tal-
preżentazzjoni u tal-interazzjoni tal-
kontenut;
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Ġustifikazzjoni

Is-siti elettroniċi għandhom jiġu mfassla b’mod li jkunu aċċessibbli għall-utenti kollha 
sabiex jiġi żgurat li l-utenti kollha jistgħu jirreferu għall-istess kontenut.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b'mod li jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 
varjetà ta' aġenti għall-utenti u teknoloġiji 
ta' assistenza fuq il-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali.

(b) b’mod li jiffaċilita l-interoperabbiltà 
ma’ varjetà wiesgħa ta’ aġenti għall-utenti, 
tagħmir u teknoloġiji ta’ assistenza fuq il-
livell tal-Unjoni u internazzjonali. Sistemi 
operattivi, brawżers u tagħmir differenti 
għandhom jiġu ttrattati b’mod ugwali. 
Websajts tas-settur pubbliku għandhom 
ikunu aċċessibbli b’mod indipendenti 
mill-pjattaforma u permezz ta’ tagħmir 
mobbli.

Ġustifikazzjoni

L-utilizzazzjoni dejjem akbar ta’ tagħmir li jinżamm fl-idejn tqajjem dubji dwar il-format 
tradizzjonali tal-kompjuter personali, l-iskrin, it-tastiera u l-maws.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 8, biex tkompli tispeċifika, fejn 
xieraq, ir-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet imsemmijin fl-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 8, biex tkompli tispeċifika, fejn 
xieraq, ir-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet imsemmijin fil-paragrafu 1, li 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
tan-newtralità teknoloġika u jiffaċilitaw l-
użu u l-iżvilupp tal-FOSS.
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Ġustifikazzjoni

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
mekkaniżmi xierqa għal konsultazzjonijiet 
dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi ma' 
partijiet interessati relevanti, u għandhom 
jippubblikaw kull żvilupp fil-politika tal-
aċċessibbiltà tal-internet, flimkien mal-
esperjenzi u s-sejbiet mill-
implimentazzjoni tal-konformità tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet.

3. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
mekkaniżmi xierqa għal konsultazzjonijiet 
dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi ma’ 
partijiet interessati relevanti u 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi ta’ persuni b’diżabbiltà u tal-
anzjani, u għandhom jippubblikaw kull 
żvilupp fil-politika tal-aċċessibbiltà tal-
internet, flimkien mal-esperjenzi u s-sejbiet 
mill-implimentazzjoni tal-konformità tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
fuq il-livell tal-Unjoni ma' partijiet 
interessati tal-industrija u tas-soċjetà ċivili, 
b'faċilitazzjoni mill-Kummissjoni, bil-għan 

4. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
fuq il-livell tal-Unjoni ma’ partijiet 
interessati tal-industrija, mal-imsieħba 
soċjali u ma’ partijiet interessati tas-soċjetà 
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li jiġu rriveduti, f'rapport annwali kif 
imsemmi fl-Artikolu 7(4), l-iżviluppi 
teknoloġiċi u tas-suq, kif ukoll il-progress 
li jkun sar fl-aċċessibbiltà tal-internet, u 
bil-għan ta' skambju tal-aqwa prassi.

ċivili, b’faċilitazzjoni mill-Kummissjoni, 
bil-għan li jiġu rriveduti, f’rapport annwali 
kif imsemmi fl-Artikolu 7(4), l-iżviluppi 
teknoloġiċi u tas-suq, kif ukoll il-progress 
li jkun sar fl-aċċessibbiltà tal-internet, u 
bil-għan ta’ skambju tal-aqwa prassi. 
Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
lill-kompetittività tal-kumpaniji fis-settur, 
speċjalment tal-SMEs, ħalli ebda piż 
żejjed ma jiġi impost fuq il-funzjonament 
tagħhom.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li 
websajts xierqa jiġu miżmuma fuq servers 
fl-Unjoni, minħabba raġunijiet ta’ 
sigurtà.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
rapport kull sena dwar ir-riżultat tal-
monitoraġġ li jkun sar skont il-paragrafu 4, 
inkluża d-dejta ta’ kejl, u fejn xieraq, il-
lista tas-siti elettroniċi msemmija fl-
Artikolu 1(3).

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
rapport kull sena dwar ir-riżultat tal-
monitoraġġ li jkun sar skont il-paragrafu 4, 
inkluża d-dejta ta’ kejl, u fejn xieraq, il-
lista tas-siti elettroniċi msemmija fl-
Artikolu 1(3). Dawn ir-rapporti 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda35

Proposta għal direttiva
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Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat għall-adozzjoni tal-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 3 u 5 
għandhom jingħataw għal perjodu ta’
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva.

2. Is-setgħat għall-adozzjoni tal-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 3 u 5 
għandhom jingħataw għal perjodu ta’ 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Tali kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Il-persuni b’diżabbiltà, l-
anzjani, u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom għandhom 
ikunu involuti fil-kumitat konsultattiv 
biex jeżaminaw kwalunkwe 
speċifikazzjoni futura fir-rekwiżiti għall-
aċċessibbiltà tal-internet. Tali kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fi 
żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħha.

Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fi 
żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħha u 
għandha tippubblika s-sejbiet ta’ din l-
analiżi.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Anness 1 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tipi ta’ siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku

Lista ta’ siti elettroniċi kkonċernati

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Benefiċċji tas-sigurtà soċjali: benefiċċji 
tal-qgħad, benefiċċji għat-tfal, spejjeż 
mediċi (rimbors jew saldu dirett), stipendji 
jew għotjiet għall-istudenti

(3) Benefiċċji tas-sigurtà soċjali: benefiċċji 
tal-qgħad, benefiċċji għat-tfal, spejjeż 
mediċi (rimbors jew saldu dirett), stipendji 
jew għotjiet għall-istudenti, benefiċċji 
għall-akkomodazzjoni, benefiċċji tad-
diżabbiltà, benefiċċji għat-trasport, eċċ.; 
istituzzjonijiet u servizzi soċjali;

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dokumenti personali: passaporti jew 
liċenzji tas-sewqan

(4) Dokumenti personali: passaporti jew 
karti tal-identità, liċenzji tas-sewqan u 
dokumenti oħra maħruġa mill-
awtoritajiet, kif ukoll dokumenti li 
jiċċertifikaw taħriġ jew ħiliet professjonali

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-rapportar dwar inċidenti ta’ nirien 
lill-awtoritajiet

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Aġenziji kkonċernati mad-drittijiet 
fundamentali (eż. il-korpi ta’ kontra d-
diskriminazzjoni, l-awtoritajiet, il-qrati, l-
ombudsmen, eċċ.)

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Libreriji pubbliċi, eż. katalgi u għodda 
għat-tiftix

(8) Libreriji pubbliċi, eż. katalgi u għodda 
għat-tiftix, mużewijiet u gallariji 
nazzjonali

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Reġistrazzjoni f'edukazzjoni għolja 
jew f'università

(10) Reġistrazzjoni f’edukazzjoni għolja 
jew f’università, fi skejjel appoġġati u 
taħriġ vokazzjonali, f’korpi u 
istituzzjonijiet edukattivi
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa: tagħrif 
interattiv dwar id-disponibbiltà ta' servizzi, 
servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa: kura 
medika f’każ ta’ emerġenza, tagħrif 
interattiv dwar id-disponibbiltà ta’ servizzi, 
servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-siti elettroniċi maħsuba għal udjenzi 
b’diżabbiltà u l-anzjani

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sejħiet għal offerti u proposti għall-fondi 
rilevanti tal-Unjoni, għotjiet nazzjonali u 
lokali

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport pubbliku

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Anness – paragrafu 13 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Informazzjoni Pubblika

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness – paragrafu 14 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Servizzi ta' emerġenza 112
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