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Módosítás 17
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek és 
az időskorúak számára hozzáférhetővé 
tegyék. A webhelyek tartalma magában 
foglalja a szöveges és nem szöveges 
információkat, valamint az űrlapok 
letöltését és a kétirányú interakciót, például 
a digitális űrlapok feldolgozását, a 
hitelesítést és az olyan tranzakciókat, mint 
az ügykezelés és a fizetések, valamint a 
felhasználói adatok védelmének 
módszerei.

Or. en

Módosítás 18
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést.

(3) A 2011–2015. időszakra szóló európai 
elektronikus kormányzati cselekvési terv 
olyan elektronikus kormányzati 
szolgáltatások kifejlesztésére irányuló 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják a társadalmi inklúziót és a 
hozzáférést. Ezzel egyidejűleg további 
erőfeszítésekre van szükség az e-
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integrációs politika hatékony 
végrehajtásához, amelynek célja, hogy 
csökkentse az IKT használatában fennálló 
szakadékot és támogassa az IKT 
használatát a kirekesztés leküzdése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 19
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „Az európai digitális menetrend” című
közleményében a Bizottság bejelentette, 
hogy a közszektorbeli szervezetek
weboldalainak teljes mértékben 
elérhetőnek kell lenniük 2015-ig.

(4) „Az európai digitális menetrend” című
közlemény végrehajtása érdekében a 
Bizottság bejelentette, hogy a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek és 
a polgárok számára általános érdekű 
szolgáltatásokat biztosító webhelyeknek 
2015-re teljes mértékben elérhetőnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 20
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
keretprogram és a versenyképességi és 
innovációs keretprogram támogatja a 
hozzáférhetőségi problémák technológiai 
megoldásaira irányuló kutatást és azok 
kifejlesztését.

(5) A kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
keretprogram és a versenyképességi és 
innovációs keretprogram támogatja a 
hozzáférhetőségi problémák technológiai 
megoldásaira irányuló kutatást és azok 
kifejlesztését, a Bizottság a 6. és a 7. 
keretprogramon belül pedig finanszírozást 
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biztosított a szabad és nyílt forráskódú 
szoftverek (FLOSS) kutatása számára.

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 
2010–2020 az ENSZ-egyezményre épül és 
számos kiemelt területre, többek között a 
web-akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő 
eszközöket.”

(7) A fogyatékossággal élő személyek 
egyenlő alapokon való társadalmi 
részvételét akadályozó korlátok 
megszüntetésére irányuló Európai 
fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 az 
ENSZ-egyezményre épül és számos 
kiemelt területre, többek között a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a 
közszolgáltatásokat és a segítő 
eszközöket.”

Or. en

Módosítás 22
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A korlátozott verseny miatt a 
webhelyek, valamint a kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások vásárlóinak a 
szolgáltatásnyújtás magas költségeivel 
vagy az egyetlen szolgáltatótól való 
függéssel kell szembenézniük. A 

(12) A korlátozott verseny miatt a 
webhelyek, valamint a kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások vásárlóinak a 
szolgáltatásnyújtás magas költségeivel 
vagy az egyetlen szolgáltatótól való 
függéssel kell szembenézniük. A 
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szolgáltatók gyakran előnyben részesítik az 
egyedi „szabványok” különböző formáit, 
ami hátráltatja az interoperábilis közvetítő 
eszközök létrehozásának lehetőségeit és az 
Unión belül a webhelyek tartalmához való 
helyfüggetlen hozzáférést. A nemzeti 
szabályozások szétaprózódottsága 
csökkenti a társadalmi és technológiai 
fejlődésre adott válaszokkal kapcsolatos 
tapasztalatok nemzeti és nemzetközi 
szakmai partnerekkel történő cseréjéből 
származó lehetséges előnyöket.

szolgáltatók gyakran előnyben részesítik az 
egyedi „szabványok” különböző formáit,
ami hátráltatja az interoperábilis közvetítő 
eszközök létrehozásának lehetőségeit és az 
Unión belül a webhelyek tartalmához való 
helyfüggetlen hozzáférést. A nemzeti 
szabályozások szétaprózódottsága 
csökkenti a társadalmi és technológiai 
fejlődésre adott válaszokkal kapcsolatos 
tapasztalatok nemzeti és nemzetközi 
szakmai partnerekkel történő cseréjéből 
származó lehetséges előnyöket.  Az 
eladótól való függés azáltal kerülhető el, 
hogy a szoftverszolgáltatók számára 
konkrét szabványok betartását írják elő, a
fogyasztók számára pedig ajánlják azon 
szoftverszolgáltatók igénybevételét, akik 
szoftvereik forráskódját közzéteszik, ami a 
nyilvános rendszerekkel kapcsolatos 
kémkedésnek is elejét venné. A nyílt 
forráskódú szoftverek használatának 
elfogadása lehetővé tenné az egyik 
tagállam által megrendelt és megfelelőnek 
ítélt szolgáltatások és szoftverek más 
tagállamokban való megkétszerezését, és 
egyúttal lehetővé tenné a szoftverek közös 
fejlesztését, ami pedig fokozná a 
szoftverek interoperabilitását, csökkentené 
az előállítási költségeket és javítaná a 
minőséget. Emellett a forráskód 
közzététele elősegítené a versenyt és 
megkönnyítené a versenytárgyalást, mivel 
a szolgáltatás használatának megszakítása 
nélkül szolgáltatót lehetne váltani, és nem 
lenne szükség a szolgáltatás teljes 
megújítására. A nyilvános online 
szolgáltatások megkettőzése ezenfelül 
elősegítené a fogyatékossággal élő 
személyek és más különleges felhasználói 
csoportok figyelembevételét is.

Or. fi

Módosítás 23
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
interoperabilitást. Technológiasemleges 
akadálymentesítési követelmények 
alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek
és a polgárok és a nyilvánosság számára 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek webhelyeinek
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 
interoperabilitást. Technológiasemleges 
akadálymentesítési követelmények 
alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

Or. en

Módosítás 24
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ezen irányelvben megállapított 
feltételek technológiasemlegesek. Csupán 
azt jelzik, hogy mely alapvető funkcióknak 
kell megvalósulniuk ahhoz, hogy a 
felhasználó érzékelje, kezelje és megértse a 
webhelyet és annak tartalmát. A feltételek 
nem határozzák meg, hogy ezt hogyan kell 
elérni vagy milyen technológiát kell 
választani egy adott webhely, internetes 
tájékoztatás vagy alkalmazás esetében.
Ennélfogva nem gátolják az innovációt.

(16) Az ezen irányelvben megállapított 
feltételek technológiasemlegesek. Csupán 
azt jelzik, hogy mely alapvető funkcióknak 
kell megvalósulniuk ahhoz, hogy a 
felhasználó érzékelje, kezelje és megértse a 
webhelyet és annak tartalmát, és hogy 
azzal interakcióba lépjen. A feltételek nem 
határozzák meg, hogy ezt hogyan kell 
elérni vagy milyen technológiát kell 
választani egy adott webhely, internetes 
tájékoztatás vagy alkalmazás esetében.
Ennélfogva nem gátolják az innovációt, és 
figyelembe veszik a webtartalmak 
használatának folyamatos technológiai és 
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társadalmi dinamikáját, pl. a kézi 
készülékek egyre jobban terjedő 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 25
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos interoperabilitásnak közösen 
elfogadott és alkalmazott előírásokon kell 
alapulnia, amelyek a jelenlegi és jövőbeli 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal a lehető legnagyobb 
mértékben kompatibilissé teszik az 
internetes tartalmakat. Pontosabban az 
internetes tartalomnak a természetes 
nyelvet, struktúrákat, kapcsolatokat és 
sorozatokat, valamint a felhasználói 
felületek beágyazott összetevőire 
vonatkozó adatokat közös belső kódolással 
kell megjelenítenie a közvetítő eszközök 
számára. Ennélfogva az interoperabilitás 
előnyös a felhasználók számára, mivel 
lehetővé teszi, hogy közvetítő eszközeiket 
mindenhol alkalmazzák a webhelyekhez 
való hozzáféréshez: így esetleg annak az 
előnyét is élvezhetik, hogy alacsonyabb 
áron nagyobb választék áll rendelkezésükre 
az Unió egész területén. Az 
interoperabilitás ugyancsak előnyökkel 
járna a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékek és szolgáltatások 
szállítói és vásárlói számára.

(17) A web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos interoperabilitásnak közösen 
elfogadott és alkalmazott előírásokon kell 
alapulnia, amelyek a jelenlegi és jövőbeli 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal a lehető legnagyobb 
mértékben kompatibilissé teszik az 
internetes tartalmakat. Pontosabban az 
internetes tartalomnak a természetes 
nyelvet, struktúrákat, kapcsolatokat és 
sorozatokat, valamint a felhasználói 
felületek beágyazott összetevőire 
vonatkozó adatokat közös belső kódolással 
kell megjelenítenie a közvetítő eszközök 
számára. Az online szolgáltatások alapján 
rendelkezésre álló információknak nyílt 
alkalmazásprogramozási felületen (API) 
keresztül is elérhetőeknek kell lenniük. A 
nyílt API ösztönzi az információszerzést 
támogató technológiák fejlesztését és a 
harmadik felek általi innovációt. 
Ennélfogva az interoperabilitás előnyös a 
felhasználók számára, mivel lehetővé teszi, 
hogy közvetítő eszközeiket mindenhol 
alkalmazzák a webhelyekhez való 
hozzáféréshez: így esetleg annak az előnyét 
is élvezhetik, hogy alacsonyabb áron 
nagyobb választék áll rendelkezésükre az 
Unió egész területén. Az interoperabilitás 
ugyancsak előnyökkel járna a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos termékek 
és szolgáltatások szállítói és vásárlói 
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számára.

Or. fi

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos interoperabilitásnak közösen 
elfogadott és alkalmazott előírásokon kell 
alapulnia, amelyek a jelenlegi és jövőbeli 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal a lehető legnagyobb 
mértékben kompatibilissé teszik az 
internetes tartalmakat. Pontosabban az 
internetes tartalomnak a természetes 
nyelvet, struktúrákat, kapcsolatokat és 
sorozatokat, valamint a felhasználói 
felületek beágyazott összetevőire 
vonatkozó adatokat közös belső kódolással 
kell megjelenítenie a közvetítő eszközök 
számára. Ennélfogva az interoperabilitás 
előnyös a felhasználók számára, mivel 
lehetővé teszi, hogy közvetítő eszközeiket 
mindenhol alkalmazzák a webhelyekhez 
való hozzáféréshez: így esetleg annak az 
előnyét is élvezhetik, hogy alacsonyabb
áron nagyobb választék áll rendelkezésükre 
az Unió egész területén. Az 
interoperabilitás ugyancsak előnyökkel 
járna a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékek és szolgáltatások 
szállítói és vásárlói számára.

(17) A web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos interoperabilitásnak közösen 
elfogadott és alkalmazott előírásokon kell 
alapulnia, amelyek a különböző 
szoftverkörnyezetekben – a FOSS-t is 
ideértve – a jelenlegi és jövőbeli közvetítő 
eszközökkel és támogató technológiákkal a 
lehető legnagyobb mértékben
kompatibilissé teszik az internetes 
tartalmakat. Pontosabban az internetes 
tartalomnak a természetes nyelvet, 
struktúrákat, kapcsolatokat és sorozatokat, 
valamint a felhasználói felületek 
beágyazott összetevőire vonatkozó 
adatokat közös belső kódolással kell 
megjelenítenie a közvetítő eszközök 
számára. Ennélfogva a FOSS-megoldások 
ösztönzésével támogatható
interoperabilitás előnyös a felhasználók 
számára, mivel lehetővé teszi, hogy
különböző, igényeiknek megfelelő
közvetítő eszközeiket és készülékeiket
mindenhol alkalmazzák a webhelyekhez 
való hozzáféréshez: így esetleg annak az 
előnyét is élvezhetik, hogy alacsonyabb 
áron nagyobb választék áll rendelkezésükre 
az Unió egész területén. Az 
interoperabilitás ugyancsak előnyökkel 
járna a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos termékek és szolgáltatások 
szállítói és vásárlói számára.

Or. en
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Módosítás 27
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Amint azt az európai digitális 
menetrend hangsúlyozza, a hatóságoknak 
ki kellene venniük a részüket az internetes 
tartalmak piacának előmozdításából. A 
kormányok úgy élénkíthetik a 
tartalomszolgáltatási piacokat, hogy a 
közszektor információit átlátható, hatékony 
és megkülönböztetésmentes módon teszik 
elérhetővé. Ez jelentős alapot ad az 
innovatív internetes szolgáltatások
potenciális növekedéséhez.

(18) Amint azt az európai digitális 
menetrend hangsúlyozza, a hatóságoknak 
ki kellene venniük a részüket az internetes 
tartalmak piacának előmozdításából. A 
kormányok úgy élénkíthetik a 
tartalomszolgáltatási piacokat, hogy a 
közszektor információit átlátható, hatékony 
és megkülönböztetésmentes módon teszik 
elérhetővé. A közszektor információinak 
ekképpen platformtól függetlenül 
elérhetőknek kell lenniük. Biztosítani kell 
továbbá, hogy a közszolgáltatások a mobil 
készülékeken is működjenek, amelyek 
száma az Unióban az egérrel vezérelt 
végberendezések számának csökkenésével 
párhuzamosan gyorsan növekszik. A 
különböző operációs rendszerekkel, 
böngészőkkel és készülékekkel szembeni 
egyenlő bánásmód jelentős alapot ad az 
innovatív végberendezés- és hálózati 
technológiák potenciális növekedéséhez.

Or. fi

Módosítás 28
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamok közhatóságai számára 
lehetőséget kell adni annak 
megkövetelésére, hogy az érintett 
webhelyek az EU területén működő 
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szerverekről működjenek, az EU-n kívüli 
felek általi kémkedés és az adatszivárgás 
elkerülése, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU-n kívüli felek ne 
zárhassanak le biztonsági szempontból 
lényeges szolgáltatásokat.

Or. fi

Módosítás 29
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli
szervezetek bizonyos típusú, a lakosság 
számára létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek.
Ezeket a típusokat a 2001. évi 
elektronikus kormányzati 
teljesítményértékelésben25 határozták 
meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul.

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli
szervezeteknek a lakosság számára 
létfontosságú webhelyei a
fogyatékossággal élő személyek számára 
teljes mértékben akadálymentesen 
hozzáférhetők legyenek, annak érdekében, 
hogy hozzásegítse őket az önálló 
életvitelhez és az élet valamennyi területén 
való részvételhez a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben (UNCRPD) 
meghatározottak szerint. E webhelyek 
meghatározásának az általános érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó weboldalakra is ki 
kell terjednie.

Or. en

Módosítás 30
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről. E jelentéseket a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 31
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
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webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről. A Bizottság elkészíti e 
jelentések összefoglalását, és azt az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti.

Or. en

Módosítás 32
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 
nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EK európai parlamenti és tanácsi 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása egységes feltételek között 
történjen, a Bizottságra végrehajtási 
hatáskört kell ruházni. A vizsgálóbizottsági 
eljárást indokolt alkalmazni annak a 
módszertannak a meghatározására, 
amelynek használatával a tagállamoknak 
nyomon kell követniük az érintett 
webhelyek e követelményeknek való 
megfelelését. A tanácsadó bizottsági 
eljárással kell meghatározni, hogy a 
nyomon követés eredményéről a 
tagállamok milyen módon tegyenek 
jelentést a Bizottságnak. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EK európai parlamenti és tanácsi 
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rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. A 
fogyatékossággal élő személyek és az 
időskorúak képviselőinek részvétele 
tekintetében különös figyelmet kell 
fordítani a tanácsadó bizottság 
összetételére.

Or. en

Módosítás 33
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek és 
az időskorúak számára – elérhető 
akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítése.

Or. en

Módosítás 34
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az UNCRPD értelmében a 
fogyatékossággal élő személyek közé 
tartozik minden olyan személy, aki olyan, 
hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi 
vagy érzékszervi károsodással él, amely 
számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy teljes, 
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hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását.

Or. en

Módosítás 35
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, többek között az 
általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó
webhelyek tartalmát.

Or. en

Módosítás 36
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „Web-akadálymentesítés”: azok a
webhelyek készítésekor betartandó elvek 
és módszerek, amelyek célja, hogy az ilyen 
webhelyek tartalmát valamennyi 
felhasználó, különösen a 
fogyatékossággal élő személyek és az 
időskorúak teljes mértékben érzékeljék, 
megértsék, a webtartalmak között 
böngésszenek és azokkal interakcióba 
lépjenek.

Or. en
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Módosítás 37
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és 
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az 
időskorúak számára hozzáférhetővé 
tegyék. A webhelyek tartalma magában 
foglalhat szöveges és nem szöveges 
információkat, továbbá lehetőséget 
nyújthat űrlapok letöltésére és kétirányú 
interakcióra, ideértve a digitális űrlapok 
feldolgozását, a hitelesítést, az ügykezelést 
és a fizetéseket.

Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a webhelyhez 
kapcsolt valamennyi olyan szöveges és 
nem szöveges információ, amelyet
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit továbbá a digitális 
dokumentumok, űrlapok és az alkalmazott 
vagy kapcsolódó hitelesítési, azonosítási, 
tranzakciós, fizetési, biztonsági módszer 
letöltési és/vagy feltöltési és feldolgozási 
funkcióit, pl. az adattovábbítás 
titkosítását, a felhasználói adatok 
védelmét és a számítógép és az ember 
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megkülönböztetésére szolgáló, teljesen 
automatizált nyilvános Turing-tesztet 
(CAPTCHA) meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv közvetít a felhasználók felé.

Or. en

Módosítás 39
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „közszektorbeli szervezet”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

8. „közszektorbeli szervezet”: az Unió 
tagállamokbeli intézményei (pl. a 
Bizottság tagállamokbeli képviselete és az 
Európai Parlament tagállamokbeli 
tájékoztatási irodája), valamint az állam, a
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

Or. en

Módosítás 40
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „közszektorbeli szervezet”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

8. „közszektorbeli szervezet”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás, valamint az általános 
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érdekű és/vagy általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokat nyújtó szervezet.

Or. en

Módosítás 41
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „Web-akadálymentesítés”: 
felhasználóbarát interakció, amely 
tiszteletben tartja valamennyi 
felhasználót, különös figyelmet fordítva a 
kommunikáció fogalmának az ENSZ-
egyezmény 2. cikkében foglalt 
meghatározására, amely magában 
foglalja a nyelveket, a kivetített szöveget, a 
Braille-nyomtatást, a taktilis 
kommunikációt, a nagyméretű betűkkel 
történő nyomtatást, a hozzáférhető 
multimédiát, valamint az írott, a hangzó 
és az egyszerű szöveget, a felolvasást, 
illetőleg a kommunikáció augmentatív és 
alternatív módozatait, eszközeit és formáit, 
beleértve a hozzáférhető kommunikációs 
és információs technológiát.

Or. en

Módosítás 42
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Ezzel összefüggésben „végberendezés” 
bármely olyan készülék, amelynek 
segítségével az ezen irányelvben 
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meghatározott közvetítő eszköz 
használható.

Or. fi

Módosítás 43
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. Ezzel összefüggésben „mobil 
készülék” bármely olyan hordozható 
végberendezés, amely külön egér nélkül 
vezérelhető.

Or. fi

Módosítás 44
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. „Eladótól való függés”: az a helyzet, 
amelyben a fogyasztó számára a 
szolgáltatóváltás annyira nehéz, hogy 
függőnek tekinthető a szolgáltatójától, aki 
a függőségi viszonyt kihasználhatja
azáltal, hogy az árakat jelentősen 
emelheti, mielőtt a fogyasztónak érdemes 
lenne szolgáltatóváltást fontolóra vennie.

Or. fi

Módosítás 45
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. Ezzel összefüggésben a 
„platformfüggetlenség” arra utal, hogy az 
online szolgáltatás – az ésszerűség 
határain belül – bármely operációs 
rendszer segítségével és bármely 
végberendezésen, bármely böngészőn 
keresztül elérhető. Ezért a gyakorlatban a 
platformfüggetlen szolgáltatás a 
szabványokhoz igazodik, és például nem 
tesz szükségessé olyan 
böngészőkiegészítéseket, amelyek csak 
bizonyos böngészők vagy operációs 
rendszerek esetében elérhetők.

Or. fi

Módosítás 46
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez
– többek között a fogyatékossággal élő 
személyek és az időskorúak, valamint 
képviseleti szervezeteik igényeihez –
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

Or. en

Módosítás 47
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal;

Or. en

Indokolás

A webhelyeket úgy kell kialakítani, hogy valamennyi felhasználó számára hozzáférhetők 
legyenek, annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi felhasználó ugyanazon tartalmakat 
érje el.

Módosítás 48
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást. A különböző operációs 
rendszerekkel, böngészőkkel és 
készülékekkel szemben egyenlő 
bánásmódot kell biztosítani. A 
közszektorbeli webhelyeknek platformtól 
függetlenül, mobil eszközökön is 
elérhetőknek kell lenniük.

Or. fi
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Módosítás 49
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel, 
készülékekkel és támogató technológiákkal 
megvalósuló interoperabilitást.

Or. en

Indokolás

A kézi készülékek használatának bővülése megkérdőjelezi a hagyományos „pc, monitor, 
billentyűzet és egér” konfigurációt.

Módosítás 50
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt web-
akadálymentesítési követelmények 
részletesebb meghatározására a 8. cikknek 
megfelelően szükség szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt web-
akadálymentesítési követelmények 
részletesebb meghatározására a 8. cikknek 
megfelelően szükség szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek követelményeknek 
összhangban kell állniuk a 
technológiasemlegesség elvével, és 
lehetővé kell tennie a FOSS használatát 
és fejlesztését.

Or. en

Indokolás

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
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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.

Módosítás 51
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokról az érintett webhelyekről, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak vagy azok részeinek, 
amelyek hivatkozási adatait a Bizottság az 
1025/2012/EU rendeletnek megfelelően 
összeállította és közzétette Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, 
hogy megfelelnek a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott azon web-
akadálymentesítési követelményeknek, 
amelyekre e szabványok vagy 
szabványrészek vonatkoznak.

(1) Azokról az érintett webhelyekről, 
amelyek megfelelnek azon harmonizált 
szabványoknak vagy azok részeinek, 
amelyek hivatkozási adatait a Bizottság az 
1025/2012/EU rendeletnek megfelelően 
összeállította és közzétette Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, 
hogy megfelelnek a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott azon web-
akadálymentesítési követelményeknek, 
amelyekre e szabványok vagy 
szabványrészek vonatkoznak. Ezenfelül a 
szabványosítási feladatok végrehajtásának 
konkrét határidejét a Bizottság határozza 
meg.

Or. en

Módosítás 52
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok támogatják a web-
akadálymentesítés tárgyában az 
érdekeltekkel folytatott konzultációt 
megalapozó megfelelő mechanizmusokat, 
és a nyilvánosság elé tárják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
politikájuk fejleményeit, valamint a web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfeleléssel összefüggő tapasztalatokat és 
megállapításokat.

(3) A tagállamok támogatják a web-
akadálymentesítés tárgyában az 
érdekeltekkel és a fogyatékossággal élő 
személyek és az időskorúak érdekeit 
képviselő szervezetekkel folytatott 
konzultációt megalapozó megfelelő 
mechanizmusokat, és a nyilvánosság elé 
tárják a web-akadálymentesítéssel 
kapcsolatos politikájuk fejleményeit, 
valamint a web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfeleléssel 
összefüggő tapasztalatokat és 
megállapításokat.

Or. en

Módosítás 53
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett éves 
jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág, a szociális partnerek és a civil 
társadalom érdekeltjeivel annak érdekében, 
hogy a 7. cikk (4) bekezdésében említett 
éves jelentéstétel céljából felülvizsgálják a 
web-akadálymentesítéssel kapcsolatos 
piaci és technológiai fejlődést, illetve 
haladást, valamint végrehajtsák a bevált 
gyakorlati megoldások cseréjét.

Or. en

Módosítás 54
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztonsági okokból 
előírhatják, hogy az érintett webhelyek 
Unión belüli szerverekről működjenek.

Or. fi

Módosítás 55
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 
webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek.

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 
webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyeket és az 
időskorúakat képviselő szervezetek általi 
ellenőrzés lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 56
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok évente jelentést 
készítenek a (4) bekezdés alapján 
végrehajtott nyomon követés 
eredményéről, amelynek tartalmaznia kell 
különösen a mérési adatokat és, ha vannak 

(2) A tagállamok évente jelentést 
készítenek a (4) bekezdés alapján 
végrehajtott nyomon követés
eredményéről, amelynek tartalmaznia kell 
különösen a mérési adatokat és, ha vannak 
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ilyenek, az 1. cikk (3) bekezdésének 
hatálya alá tartozó webhelyek jegyzékét.

ilyenek, az 1. cikk (3) bekezdésének 
hatálya alá tartozó webhelyek jegyzékét. E 
jelentéseket a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 57
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. és az 5. cikkben meghatározott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskör ezen 
irányelv hatálybalépésének napjától
határozatlan időre szól.

(2) A 3. és az 5. cikkben meghatározott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskör az ezen 
irányelv hatálybalépésének napjától
számított hároméves időtartamra szól.

Or. en

Indokolás

A technológiai terület – a társadalomhoz hasonlóan – állandó és dinamikus változásokon 
megy keresztül, ezért szükségessé válhat az olyan követelményekhez való alkalmazkodás vagy 
olyan követelmények meghatározása, amelyekre a 3. cikk hatálya kifejezetten nem terjed ki, és 
amelyeket a műszaki fejlődés és a kutatások előrehaladása vált ki. A hosszú vagy akár 
határozatlan idő nem felel meg egy ilyen gyorsan változó terület igényeinek.

Módosítás 58
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. A 
web-akadálymentesítés követelményeire 
vonatkozó jövőbeli előírások vizsgálata 
céljából a fogyatékossággal élő 
személyeket, az időskorúakat és képviseleti 
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szervezeteiket be kell vonni a tanácsadó 
bizottság munkájába. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottságnak minősül.

Or. en

Módosítás 59
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül felülvizsgálja 
ezen irányelv alkalmazását.

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül felülvizsgálja 
ezen irányelv alkalmazását, és e 
felülvizsgálat eredményeit közzéteszi.

Or. en

Módosítás 60
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
típusai

Az érintett webhelyek jegyzéke

Or. en

Módosítás 61
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Jövedelemadó: bevallás, értesítés a 
feldolgozásról

1. A 2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdésében és a 2004/17/EK irányelv 2. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
hatóságok webhelyei

Or. en

Módosítás 62
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Munkaügyi hivatalok álláskeresési 
szolgáltatásai

2. A 2004/18/EK irányelv II. 
mellékletében felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtó webhelyek

Or. en

Módosítás 63
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Szociális biztonsági ellátások: 
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek 
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak

3. A 2004/17/EK irányelv 3–6. cikkében 
felsorolt szolgáltatásokat nyújtó 
webhelyek

Or. en

Módosítás 64
Kinga Göncz
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Szociális biztonsági ellátások:
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak

3. Szociális biztonsági ellátások:
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak, lakhatási 
támogatások, fogyatékossági ellátások, 
közlekedési támogatások stb.; szociális 
szolgáltatások és intézmények;

Or. en

Módosítás 65
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Személyes okmányok: útlevél vagy
vezetői engedély

4. A fenti 1. pontban meghatározott 
hatóságok által finanszírozott vagy
részfinanszírozott webhelyek

Or. en

Módosítás 66
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Személyes okmányok: útlevél vagy 
vezetői engedély

4. Személyes okmányok: útlevél vagy
személyi igazolvány, vezetői engedély és 
hatóságok által kiállított egyéb okirat, 
valamint szakképzést vagy készségeket 
igazoló okiratok
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Or. en

Módosítás 67
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gépkocsik nyilvántartásba vétele törölve

Or. en

Módosítás 68
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Építési engedély kérelmezése törölve

Or. en

Módosítás 69
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Rendőrségi bejelentés megtétele, 
például lopás esetén

törölve

Or. en
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Módosítás 70
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Tűzesetek bejelentése a hatóságok 
számára

Or. en

Módosítás 71
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Alapvető jogokkal foglalkozó 
ügynökségek (pl. diszkrimináció elleni 
szervezetek, hatóságok, bíróságok, 
ombudsmani hivatalok stb.)

Or. en

Módosítás 72
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Nyilvános könyvtárak, például 
katalógusok és keresőeszközök

törölve

Or. en
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Módosítás 73
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Nyilvános könyvtárak, például 
katalógusok és keresőeszközök

8. Nyilvános könyvtárak, például 
katalógusok és keresőeszközök, nemzeti 
múzeumok és képtárak

Or. en

Módosítás 74
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Születési és házassági anyakönyvi 
kivonatok igénylése és kiadása

törölve

Or. en

Módosítás 75
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Felsőfokú képzésre vagy egyetemre 
való beiratkozás

törölve

Or. en

Módosítás 76
Kinga Göncz
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Felsőfokú képzésre vagy egyetemre
való beiratkozás

10. Beiratkozás felsőfokú képzésre vagy 
egyetemre, támogatott iskolákba és 
szakképzésre, oktatási létesítményekbe és 
intézményekbe

Or. en

Módosítás 77
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 Tartózkodási hely megváltozásának 
bejelentése

törölve

Or. en

Módosítás 78
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

törölve

Or. en
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Módosítás 79
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

12 Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: sürgősségi orvosi ellátás,
interaktív tanácsadás az elérhető 
szolgáltatásokról, betegeknek szánt online 
szolgáltatások, időpont-egyeztetés

Or. en

Módosítás 80
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. Fogyatékossággal élő személyeknek 
és időskorúaknak szóló webhelyek

Or. en

Módosítás 81
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. Pályázati felhívások vonatkozó uniós 
finanszírozásra, nemzeti és helyi 
támogatásokra

Or. en
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Módosítás 82
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. Tömegközlekedés

Or. en


