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Pakeitimas 17
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) žiniatinklio prieinamumas siejamas su 
principais ir metodais, kuriais būtina 
vadovautis kuriant interneto svetaines, kad 
tokių interneto svetainių turinys taptų 
prieinamas visiems naudotojams, visų 
pirma funkcinių sutrikimų turintiems 
asmenims, įskaitant neįgaliuosius. 
Interneto svetainių turinį sudaro tekstinė ir 
netekstinė informacija, taip pat formų 
parsisiuntimo ir dvišalio interaktyvumo 
funkcijos, pvz., skaitmeninių formų 
apdorojimas, tapatumo nustatymas ir tokios 
operacijos kaip bylų tvarkymas ir 
mokėjimai;

(2) žiniatinklio prieinamumas siejamas su 
principais ir metodais, kuriais būtina 
vadovautis kuriant interneto svetaines, kad 
tokių interneto svetainių turinys taptų 
prieinamas visiems naudotojams, visų 
pirma funkcinių sutrikimų turintiems 
asmenims, įskaitant neįgaliuosius ir 
vyresnio amžiaus asmenis. Interneto 
svetainių turinį sudaro tekstinė ir netekstinė
informacija, taip pat formų parsisiuntimo ir 
dvišalio interaktyvumo funkcijos, pvz., 
skaitmeninių formų apdorojimas, tapatumo 
nustatymas ir tokios operacijos kaip bylų 
tvarkymas ir mokėjimai ir naudotojų 
duomenų apsaugos būdai;

Or. en

Pakeitimas 18
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos 2011–2015 m. E. valdžios 
veiksmų plane raginama imtis veiksmų 
plėtoti e. valdžios paslaugas, kuriomis būtų 
užtikrinta įtrauktis ir prieinamumas;

(3) Komisijos 2011–2015 m. E. valdžios 
veiksmų plane raginama imtis veiksmų 
plėtoti e. valdžios paslaugas, kuriomis būtų 
užtikrinta įtrauktis ir prieinamumas. Taip 
pat reikia didesnių pastangų įgyvendinant 
e. įtraukties politiką, kuria siekiama 
sumažinti IRT naudojimo skirtumą ir 
skatinti IRT naudojimą atskirčiai įveikti;

Or. en
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Pakeitimas 19
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komunikate „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ Komisija paskelbė, kad 
viešojo sektoriaus interneto svetainės 
turėtų tapti visiškai prieinamos nuo 
2015 m.;

(4) įgyvendindama „Europos skaitmeninę 
darbotvarkę“ Komisija paskelbė, kad 
viešojo sektoriaus interneto svetainės ir 
interneto svetainės, kuriose piliečiams 
teikiamos visuotinės svarbos paslaugos, 
turėtų tapti visiškai prieinamos nuo 
2015 m.;

Or. en

Pakeitimas 20
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įgyvendinant Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros bendrąją programą ir 
Konkurencijos ir inovacijų programą 
remiami prieinamumo problemų 
technologinių sprendimų moksliniai 
tyrimai ir plėtra;

(5) įgyvendinant Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros bendrąją programą ir 
Konkurencijos ir inovacijų programą 
remiami prieinamumo problemų 
technologinių sprendimų moksliniai 
tyrimai ir plėtra, kadangi pagal šeštąją ir 
septintąją bendrąją programą Komisija 
remia laisvo, neužimto ar atviro šaltinio 
programinės įrangos (FOSS) mokslinius 
tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 21
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010–2020 m. Europos strategija dėl 
negalios grindžiama JT konvencija ir joje 
numatyta imtis veiksmų keliose 
prioritetinėse srityse, įskaitant žiniatinklio 
prieinamumą, siekiant „užtikrinti prekių, 
paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, ir 
pagalbinių įtaisų prieinamumą 
neįgaliesiems“;

(7) 2010–2020 m. Europos strategija dėl 
negalios, kuria siekiama pašalinti visas 
kliūtis, kurios neįgaliesiems trukdo 
lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės 
gyvenime, grindžiama JT konvencija ir joje 
numatyta imtis veiksmų keliose 
prioritetinėse srityse, įskaitant žiniatinklio 
prieinamumą, siekiant „užtikrinti prekių, 
paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, ir 
pagalbinių įtaisų prieinamumą 
neįgaliesiems“;

Or. en

Pakeitimas 22
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl ribotos konkurencijos interneto 
svetainių ir susijusių produktų bei paslaugų 
pirkėjai brangiai moka už paslaugų teikimą 
arba yra priklausomi nuo vieno tiekėjo. 
Tiekėjai dažnai pirmenybę teikia 
nuosavybinių standartų variantams, todėl 
kyla kliūčių užtikrinti naudotojo 
programinės įrangos sąveikumą ir plačią 
prieigą prie interneto svetainių turinio 
visoje Sąjungoje. Dėl nacionalinių taisyklių 
susiskaidymo ribojama nauda, kurią būtų 
galima užtikrinti, jei su nacionaliniais ir 
tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų 
dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių
ir technologinių pokyčių patirtimi;

(12) dėl ribotos konkurencijos interneto 
svetainių ir susijusių produktų bei paslaugų 
pirkėjai brangiai moka už paslaugų teikimą 
arba yra priklausomi nuo vieno tiekėjo. 
Tiekėjai dažnai pirmenybę teikia 
nuosavybinių standartų variantams, todėl 
kyla kliūčių užtikrinti naudotojo 
programinės įrangos sąveikumą ir plačią 
prieigą prie interneto svetainių turinio 
visoje Sąjungoje. Dėl nacionalinių taisyklių 
susiskaidymo ribojama nauda, kurią būtų 
galima užtikrinti, jei su nacionaliniais ir 
tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų 
dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių 
ir technologinių pokyčių patirtimi.
Pardavėjų sąstingio gali būti išvengta 
reikalaujant programinės įrangos teikėjų 
laikytis konkrečių standartų ir 
rekomenduojant klientams naudoti tų 
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tiekėjų, kurie skelbia savo programinės 
įrangos šaltinio kodą, programinę įrangą 
taip apsisaugant nuo valstybės sistemų 
šnipinėjimo. Atvirosios programinės 
įrangos pritaikymas suteiktų galimybę 
kitose valstybėse narėse atkartoti valstybės 
narės užsakytas ir gerai įvertintas prekes 
ir paslaugas ir padėtų bendrai kurti 
programinę įrangą, o tai savo ruožtu 
padidintų programinės įrangos 
sąveikumą, mažintų gamybos sąnaudas ir 
gerintų kokybę. Be to, šaltinio kodo 
skelbimas paskatintų konkurenciją ir 
palengvintų konkurencingus konkursus, 
kadangi būtų įmanoma pakeisti paslaugų 
teikėjus nesutrikdžius naudojimosi 
paslaugomis ir neprireikus visiškai 
atnaujinti paslaugos. Viešųjų internetinių 
paslaugų atkartojimas padėtų atsižvelgti į 
neįgaliuosius ir kitas specialias naudotojų 
kategorijas;

Or. fi

Pakeitimas 23
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant pašalinti susiskaidymą, būtina 
suderinti nacionalines priemones Sąjungos 
lygmeniu remiantis susitarimu dėl viešojo 
sektoriaus institucijų interneto svetainėms 
taikomų prieinamumo reikalavimų. Tai 
padėtų mažinti neapibrėžtumą interneto 
svetainių kūrėjams ir skatinti sąveikumą. 
Technologijų atžvilgiu neutralūs 
prieinamumo reikalavimai ne tik netrukdys 
diegti inovacijas, bet galbūt jas ir skatins;

(13) siekiant pašalinti susiskaidymą, būtina 
suderinti nacionalines priemones Sąjungos 
lygmeniu remiantis susitarimu dėl viešojo 
sektoriaus institucijų interneto svetainėms 
ir visuotinės svarbos paslaugas piliečiams 
teikiančių institucijų interneto svetainėms
ir pagrindines paslaugas visuomenei 
teikiančių subjektų valdomoms interneto 
svetainėms taikomų prieinamumo 
reikalavimų. Tai padėtų mažinti 
neapibrėžtumą interneto svetainių kūrėjams 
ir skatinti sąveikumą. Technologijų 
atžvilgiu neutralūs prieinamumo 
reikalavimai ne tik netrukdys diegti 
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inovacijas, bet galbūt jas ir skatins;

Or. en

Pakeitimas 24
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šioje direktyvoje apibrėžti žiniatinklio 
prieinamumo reikalavimai neutralūs 
technologijos atžvilgiu. Jais tik nurodoma, 
kokios pagrindinės funkcijos turi būti 
užtikrintos, kad naudotojas galėtų 
pastebėti, naudoti ar suprasti interneto 
svetainę ir jos turinį. Tais kriterijais 
nenurodoma, nei kaip tai turi būti pasiekta, 
nei kokia technologija turėtų būti atrinkta 
konkrečiai interneto svetainei, interneto 
informacijai ar taikomajai programai. 
Todėl kriterijai netrukdo diegti inovacijas;

(16) šioje direktyvoje apibrėžti žiniatinklio 
prieinamumo reikalavimai neutralūs 
technologijos atžvilgiu. Jais tik nurodoma, 
kokios pagrindinės funkcijos turi būti 
užtikrintos, kad naudotojas galėtų 
pastebėti, naudoti, suprasti interneto 
svetainę ir jos turinį ir palaikyti 
interaktyvųjį ryšį su jais. Tais kriterijais 
nenurodoma, nei kaip tai turi būti pasiekta, 
nei kokia technologija turėtų būti atrinkta 
konkrečiai interneto svetainei, interneto 
informacijai ar taikomajai programai. 
Todėl kriterijai netrukdo diegti inovacijas 
ir nuo jų priklauso nuolatinė technologijų 
ir visuomenės dinamika, susijusi su tinklo 
turinio naudojimu, pvz., rankinių 
prietaisų naudojimo skatinimu;

Or. en

Pakeitimas 25
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) su žiniatinklio prieinamumu susijęs 
sąveikumas turėtų būti grindžiamas bendrai 
priimtomis ir naudojamomis 
specifikacijomis, kuriomis užtikrinamas 

(17) su žiniatinklio prieinamumu susijęs 
sąveikumas turėtų būti grindžiamas bendrai 
priimtomis ir naudojamomis 
specifikacijomis, kuriomis užtikrinamas
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kuo didesnis žiniatinklio turinio 
suderinamumas su esama ir būsima 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis. Konkrečiai 
žiniatinklio turinys turėtų padėti užtikrinti 
naudotojo programinei įrangai reikalingą 
natūraliosios kalbos, struktūrų, ryšių ir 
sekų bendrą vidinę kodavimo sistemą, taip 
pat bet kokių įterptųjų naudotojo sąsajos 
komponentų duomenis. Tad sąveikumas 
naudingas naudotojams, nes jiems 
suteikiama galimybė naudotojo programine 
įranga plačiai naudotis prieigai prie 
interneto svetainių; jiems taip pat būtų 
naudingas didesnis pasirinkimas ir 
mažesnės kainos Sąjungoje. Be to, 
sąveikumas būtų naudingas ir su interneto 
prieinamumu susijusių produktų ir 
paslaugų tiekėjams ir pardavėjams;

kuo didesnis žiniatinklio turinio 
suderinamumas su esama ir būsima 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis. Konkrečiai 
žiniatinklio turinys turėtų padėti užtikrinti 
naudotojo programinei įrangai reikalingą 
natūraliosios kalbos, struktūrų, ryšių ir 
sekų bendrą vidinę kodavimo sistemą, taip 
pat bet kokių įterptųjų naudotojo sąsajos 
komponentų duomenis. Tiesioginio ryšio 
paslaugomis prieinama informacija taip 
pat turėtų būti prieinama naudojant 
atvirąją taikomųjų programų sąsają 
(angl. API). Atviroji API paskatins 
pagalbinių technologijų kūrimą, kad būtų 
paskatintas informacijos radimas ir 
trečiųjų šalių inovacijos. Tad sąveikumas 
naudingas naudotojams, nes jiems 
suteikiama galimybė naudotojo programine 
įranga plačiai naudotis prieigai prie
interneto svetainių; jiems taip pat būtų 
naudingas didesnis pasirinkimas ir 
mažesnės kainos Sąjungoje. Be to, 
sąveikumas būtų naudingas ir su interneto 
prieinamumu susijusių produktų ir 
paslaugų tiekėjams ir pardavėjams;

Or. fi

Pakeitimas 26
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) su žiniatinklio prieinamumu susijęs 
sąveikumas turėtų būti grindžiamas bendrai 
priimtomis ir naudojamomis 
specifikacijomis, kuriomis užtikrinamas 
kuo didesnis žiniatinklio turinio 
suderinamumas su esama ir būsima 
naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis. Konkrečiai 
žiniatinklio turinys turėtų padėti užtikrinti 

(17) su žiniatinklio prieinamumu susijęs 
sąveikumas turėtų būti grindžiamas bendrai 
priimtomis ir naudojamomis 
specifikacijomis, kuriomis užtikrinamas 
kuo didesnis žiniatinklio turinio 
suderinamumas su esama ir būsima įvairios 
programinės įrangos terpių, įskaitant 
FOSS naudotojo programinę įrangą ir 
pagalbines technologijas. Konkrečiai 
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naudotojo programinei įrangai reikalingą 
natūraliosios kalbos, struktūrų, ryšių ir 
sekų bendrą vidinę kodavimo sistemą, taip 
pat bet kokių įterptųjų naudotojo sąsajos 
komponentų duomenis. Tad sąveikumas 
naudingas naudotojams, nes jiems 
suteikiama galimybė naudotojo programine 
įranga plačiai naudotis prieigai prie 
interneto svetainių; jiems taip pat būtų 
naudingas didesnis pasirinkimas ir 
mažesnės kainos Sąjungoje. Be to, 
sąveikumas būtų naudingas ir su interneto 
prieinamumu susijusių produktų ir 
paslaugų tiekėjams ir pardavėjams;

žiniatinklio turinys turėtų padėti užtikrinti 
naudotojo programinei įrangai reikalingą 
natūraliosios kalbos, struktūrų, ryšių ir 
sekų bendrą vidinę kodavimo sistemą, taip 
pat bet kokių įterptųjų naudotojo sąsajos 
komponentų duomenis. Tad sąveikumas, 
kurį galima remti skatinant FOSS 
sprendimus, naudingas naudotojams, nes 
jiems suteikiama galimybė įvairia 
naudotojo programine įranga ir prietaisais, 
atitinkančiais jų poreikius, plačiai 
naudotis prieigai prie interneto svetainių; 
jiems taip pat būtų naudingas didesnis 
pasirinkimas ir mažesnės kainos Sąjungoje. 
Be to, sąveikumas būtų naudingas ir su 
interneto prieinamumu susijusių produktų 
ir paslaugų tiekėjams ir pardavėjams;

Or. en

Pakeitimas 27
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kaip pabrėžiama Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje, valdžios 
institucijos turėtų prisidėti prie interneto 
turinio rinkų kūrimo. Valdžios institucijos 
gali skatinti turinio rinkas, viešojo 
sektoriaus informaciją teikdamos skaidriai, 
veiksmingai ir be diskriminacijos. Tai
svarbi sritis, kurioje galima novatoriškų 
interneto paslaugų plėtra.

(18) kaip pabrėžiama Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje, valdžios 
institucijos turėtų prisidėti prie interneto 
turinio rinkų kūrimo. Valdžios institucijos 
gali skatinti turinio rinkas, viešojo 
sektoriaus informaciją teikdamos skaidriai, 
veiksmingai ir be diskriminacijos. Viešojo 
sektoriaus informacija turėtų būti 
prieinama nepriklausomai nuo 
platformos. Taip pat turėtų būti užtikrinta, 
kad viešosios paslaugos būtų teikiamos 
mobiliaisiais prietaisais, kurių sparčiai 
daugėja ES, kadangi pelėmis valdomų 
galinių prietaisų skaičius mažėja. 
Vienodų sąlygų sudarymas įvairioms 
operacinėms sistemoms, naršyklėms ir 
prietaisams yra svarbi sritis, kurioje 
galima novatoriškų galinių ir tinklo 
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technologijų plėtra;

Or. fi

Pakeitimas 28
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) valstybių narių valdžios institucijos 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
atitinkamos interneto svetainės būtų ES 
serveriuose, kad būtų išvengta už ES ribų 
esančių šalių šnipinėjimo ir informacijos 
nutekinimo ir kad būtų užtikrinta, kad už 
ES ribų esančios šalys negalėtų nutraukti 
saugumo atžvilgiu svarbių paslaugų 
teikimo;

Or. fi

Pakeitimas 29
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) direktyva turėtų būti siekiama 
užtikrinti, kad visuomenei būtinos tam 
tikrų tipų viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainės būtų prieinamos pagal 
bendrus reikalavimus. Tokiais interneto 
svetainių tipais, nurodytais 2001 m. 
E. valdžios lyginamajame tyrime, buvo 
remiamasi sudarant priede pateiktą 
sąrašą;

(19) direktyva turėtų būti siekiama 
užtikrinti, kad visuomenei būtinos viešojo 
sektoriaus interneto svetainės būtų visiškai 
prieinamos neįgaliesiems, kad jiems būtų 
suteikta galimybė gyventi nepriklausomai 
ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo 
srityse, kaip nurodyta JT neįgaliųjų teisių 
konvencijoje. Nustatant tokias interneto 
svetaines turėtų būti įtraukiamos
interneto svetainės, kuriose teikiamos 
visuotinės svarbos paslaugos;
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Or. en

Pakeitimas 30
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 
periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą;

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 
periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą. Šios ataskaitos 
turėtų būti skelbiamos viešai;

Or. en

Pakeitimas 31
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 

(24) atitiktis žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimams turėtų būti nuolat stebima 
pradinio viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių kūrimo ir vėlesnio 
turinio atnaujinimo etapais. Taikant darnią 
stebėsenos metodiką visos valstybės narės 
turėtų vienodai tikrinti, kaip interneto 
svetainė atitinka žiniatinklio prieinamumo 
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reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 
periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą;

reikalavimus, būtų renkami 
reprezentatyvūs pavyzdžiai ir užtikrinama 
periodiška stebėsena. Valstybės narės 
turėtų kasmet pranešti apie stebėsenos 
rezultatus ir apskritai apie veiksmus, kurių 
imtasi taikant šią direktyvą. Komisija 
turėtų parengti šių ataskaitų santrauką ir 
pateikti ją Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 32
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos atitinkamų nuostatų 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
naudojama apibrėžti metodikai, kurią 
valstybės narės turėtų naudoti atitinkamų 
interneto svetainių atitikčiai reikalavimams 
stebėti. Siekiant nustatyti, kaip valstybės 
narės turėtų informuoti Komisiją apie 
tokios stebėsenos rezultatus, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra. Tokiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos atitinkamų nuostatų 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
naudojama apibrėžti metodikai, kurią 
valstybės narės turėtų naudoti atitinkamų 
interneto svetainių atitikčiai reikalavimams 
stebėti. Siekiant nustatyti, kaip valstybės 
narės turėtų informuoti Komisiją apie 
tokios stebėsenos rezultatus, turėtų būti 
taikoma patariamoji procedūra. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas patariamojo komiteto 
sudarymui, atsižvelgiant į neįgaliųjų ir 
vyresnio amžiaus asmenų atstovų 
dalyvavimą;

Or. en
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Pakeitimas 33
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva siekiama suderinti valstybių 
narių įstatymus ir kitus teisės aktus, 
susijusius su viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių prieinamumu visiems 
naudotojams, visų pirma funkcinių 
sutrikimų turintiems žmonėms, įskaitant 
neįgaliuosius.

1. Direktyva siekiama suderinti valstybių 
narių įstatymus ir kitus teisės aktus, 
susijusius su viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių prieinamumu visiems 
naudotojams, visų pirma funkcinių 
sutrikimų turintiems žmonėms, įskaitant 
neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis.

Or. en

Pakeitimas 34
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją 
prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, 
turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, 
intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie kartu 
su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems 
asmenims visapusiškai ir veiksmingai 
dalyvauti visuomenės gyvenime 
vienodomis sąlygomis su kitais 
asmenimis;

Or. en

Pakeitimas 35
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva nustatomos taisyklės, 
kuriomis valstybės narės užtikrina prieigą 
prie viešojo sektoriaus institucijoms 
priklausančių interneto svetainių, kurių 
tipai nurodyti priede, turinio.

2. Direktyva nustatomos taisyklės, 
kuriomis valstybės narės užtikrina prieigą 
prie viešojo sektoriaus institucijoms 
priklausančių interneto svetainių, įskaitant 
tas, kuriose teikiamos visuotinės svarbos 
paslaugos, turinio.

Or. en

Pakeitimas 36
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) žiniatinklio prieinamumas – principai 
ir metodai, kuriais būtina vadovautis 
kuriant interneto svetaines, kad šių 
interneto svetainių turinys taptų 
prieinamas visiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio 
amžiaus asmenis, ir kad jie galėtų visiškai 
suvokti, suprasti, naršyti žiniatinklio 
turinį ir palaikyti su juo interaktyvųjį ryšį;

Or. en

Pakeitimas 37
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) žiniatinklio prieinamumas siejamas su 
principais ir metodais, kuriais būtina 
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vadovautis kuriant interneto svetaines, 
kad šių interneto svetainių turinys taptų 
prieinamas visiems naudotojams, 
įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio 
amžiaus asmenis. Interneto svetainių 
turinį gali sudaryti tekstinė ir netekstinė 
informacija, taip pat gali būti siūlomos 
galimybės parsisiųsti formas ir palaikyti 
dvipusį interaktyvųjį ryšį, įskaitant 
skaitmeninių formų tvarkymą, tapatumo 
nustatymą, bylų tvarkymą ir mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) interneto svetainių turinys – informacija, 
perduotina naudotojui naudojantis 
naudotojo programine įranga, įskaitant 
kodą ar ženklinimą, kuriuo apibrėžiama 
turinio struktūra, pateikimas ir 
interaktyvumas;

2) interneto svetainių turinys – visa 
tekstinė ir netekstinė su interneto svetaine 
susijusi informacija, perduotina 
naudotojams naudojantis naudotojo 
programine įranga, įskaitant kodą ar 
ženklinimą, kuriuo apibrėžiama turinio 
struktūra, pateikimas ir interaktyvumas, 
taip pat parsisiuntimo ir (arba) išsiuntimo 
bei skaitmeninių dokumentų, formų ir 
nustatytų arba susijusių tapatumo 
nustatymo, atpažinties, sandorių, 
mokėjimų ir saugumo, pvz., duomenų 
perdavimo šifravimo, naudotojų duomenų 
apsaugos būdų apdorojimo funkcijas ir 
visiškai automatizuotą viešąjį Tiuringo 
testą, skirtą atskirti kompiuterius ir 
žmones (angl. CAPTCHA);

Or. en

Pakeitimas 39
Kinga Göncz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) viešojo sektoriaus įstaiga – valstybės, 
regiono ar vietos valdžios institucija, 
įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji 
teisė, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, ir vienos 
ar kelių tokių institucijų arba vienos ar 
kelių tokių įstaigų, kurių veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, asociacijos.

8) viešojo sektoriaus įstaiga – Sąjungos 
institucijos valstybėse narėse (pvz., 
Komisijos atstovybė valstybėse narėse ir 
Europos Parlamento informacijos biuras 
valstybėse narėse) ir valstybės, regiono ar 
vietos valdžios institucija, įstaiga, kurios 
veiklą reglamentuoja viešoji teisė, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 1 
straipsnio 9 dalyje, ir vienos ar kelių tokių 
institucijų arba vienos ar kelių tokių 
įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji 
teisė, asociacijos.

Or. en

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) viešojo sektoriaus įstaiga – valstybės, 
regiono ar vietos valdžios institucija, 
įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji 
teisė, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, ir vienos 
ar kelių tokių institucijų arba vienos ar 
kelių tokių įstaigų, kurių veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, asociacijos.

8) viešojo sektoriaus įstaiga – valstybės, 
regiono ar vietos valdžios institucija, 
įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji 
teisė, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, ir vienos 
ar kelių tokių institucijų arba vienos ar 
kelių tokių įstaigų, kurių veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė, ir įstaigų, 
teikiančių visuotinės svarbos ir (arba) 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas,
asociacijos.

Or. en
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Pakeitimas 41
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) žiniatinklio prieinamumas – vartotojui 
patogus interaktyvumas, susijęs su visais 
naudotojais, ypač atsižvelgiant į JT 
konvencijoje nurodytą komunikacijos 
sampratą, apimančią kalbų vartojimą, 
teksto rodymą, Brailio raštą, taktilinį 
bendravimą, didelį šriftą, prieinamas 
multimedijos priemones, taip pat rašytinę 
medžiagą, garsinių priemonių naudojimą, 
elementarios kalbos vartojimą, skaitovų 
paslaugas, taip pat patobulintus ir 
alternatyvius bendravimo būdus, 
priemones ir formas, įskaitant prieinamas 
informacines ir ryšių technologijas;

Or. en

Pakeitimas 42
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) šiuo atžvilgiu galinis prietaisas reiškia 
bet kokį prietaisą, kuriame būtų galima 
naudoti šioje direktyvoje minimą 
naudotojų programinę įrangą;

Or. fi

Pakeitimas 43
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 b punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) šiuo atžvilgiu mobilieji prietaisai 
reiškia nešiojamuosius galinius 
prietaisus, kuriuos galima valdyti be 
atskiros pelės;

Or. fi

Pakeitimas 44
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 c punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8c) pardavėjų sąstingis – padėtis, kai 
klientui sudėtinga pakeisti paslaugų 
teikėją ir jis gali būti laikomas 
priklausomu nuo paslaugų teikėjo, kuris 
savo ruožtu gali pasinaudoti 
priklausomumo santykiais ir smarkiai 
padidinti kainas iki to laiko, kol klientui 
bus verta apsvarstyti paslaugų teikėjų 
keitimą;

Or. fi

Pakeitimas 45
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 d punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d) šiuo atžvilgiu platformos 
nepriklausomumas reiškia pagrįstą 
galimybę naudotis interneto paslaugomis 
naudojant bet kokią operacinę sistemą bet 
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kuriame galiniame prietaise naudojant 
bet kokią naršyklę. Todėl praktiškai nuo 
platformos nepriklausomoms paslaugoms 
taikomi standartai ir joms, pvz., nereikia 
naršyklių plėtinių, kurie prieinami 
naudojant tam tikras naršykles ar 
operacines sistemas;

Or. fi

Pakeitimas 46
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai 
galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti 
(įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą 
turinį ir interaktyvumą), kai reikia, 
užtikrinant prieinamą elektroninį pakaitalą;

a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai, 
įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio 
amžiaus asmenis ir jų atstovų 
organizacijas, galėtų jas pastebėti, naudoti 
ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 
pateikiamą turinį ir interaktyvumą), kai 
reikia, užtikrinant prieinamą elektroninį 
pakaitalą;

Or. en

Pakeitimas 47
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai 
galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti 
(įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą 
turinį ir interaktyvumą), kai reikia, 
užtikrinant prieinamą elektroninį 
pakaitalą;

a) nuosekliai ir tinkamai, kad naudotojai 
galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti 
(įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą 
turinį ir interaktyvumą);
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Or. en

Pagrindimas

Interneto svetainės turėtų būti prieinamos visiems naudotojams, kad būtų užtikrinta, kad visi 
naudotojai galėtų naudotis tuo pačiu turiniu.

Pakeitimas 48
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taip, kad būtų palengvintas sąveikumas 
su įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis.

b) taip, kad būtų palengvintas sąveikumas 
su įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis. Skirtingoms 
operacinėms sistemoms, naršyklėms ir 
prietaisams turi būti suteiktos tokios 
pačios sąlygos. Viešojo sektoriaus 
interneto svetainės turėtų būti prieinamos 
nepriklausomai nuo platformos, taip pat 
naudojantis mobiliaisiais prietaisais.

Or. fi

Pakeitimas 49
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taip, kad būtų palengvintas sąveikumas 
su įvairia naudotojo programine įranga ir 
pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis.

b) taip, kad būtų palengvintas sąveikumas 
su itin įvairia naudotojo programine įranga, 
prietaisais ir pagalbinėmis technologijomis 
Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl rankinių prietaisų naudojimo didėjimo kyla klausimas dėl tradicinės asmeninio 
kompiuterio, vaizduoklio, klaviatūros ir pelės išdėstymo.

Pakeitimas 50
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 8 straipsnį, kad 
atitinkamais atvejais galėtų dar patikslinti 1 
dalyje nurodytus žiniatinklio reikalavimus.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 8 straipsnį, kad 
atitinkamais atvejais galėtų dar patikslinti 1 
dalyje nurodytus žiniatinklio reikalavimus, 
kurie atitinka technologijos neutralumo 
principus ir palengvina neužimto ar atviro 
šaltinio programinės įrangos (FOSS) 
naudojimą ir vystymą.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure high interoperability as refered 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 accessibilty to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regulary 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 adaptions 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 
licencing and not of a certain technology.

Pakeitimas 51
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikoma, kad atitinkamos interneto 
svetainės, kurios atitinka darniuosius 
standartus (ar jų dalis), į kuriuos (-ias) 
nuorodas Komisija parengė ir paskelbė 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012, 
atitinka 3 straipsnyje išdėstytus žiniatinklio 
prieinamumo reikalavimus, kuriems 
taikomi tokie standartai ar jų dalys.

1. Laikoma, kad atitinkamos interneto 
svetainės, kurios atitinka darniuosius 
standartus (ar jų dalis), į kuriuos (-ias) 
nuorodas Komisija parengė ir paskelbė 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012, 
atitinka 3 straipsnyje išdėstytus žiniatinklio 
prieinamumo reikalavimus, kuriems 
taikomi tokie standartai ar jų dalys. Be to, 
Komisija nustato konkrečius 
standartizavimo uždavinių įgyvendinimo 
terminus.

Or. en

Pakeitimas 52
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės remia konsultacijų su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
dėl žiniatinklio prieinamumo tinkamus 
mechanizmus ir viešai informuoja 
visuomenę apie bet kokius žiniatinklio 
prieinamumo politikos pokyčius ir apie 
žiniatinklio prieinamumo reikalavimų 
atitikties užtikrinimo patirtį ir rezultatus.

3. Valstybės narės remia konsultacijų su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
ir organizacijomis, atstovaujančiomis 
neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų 
interesams, dėl žiniatinklio prieinamumo 
tinkamus mechanizmus ir viešai 
informuoja visuomenę apie bet kokius 
žiniatinklio prieinamumo politikos 
pokyčius ir apie žiniatinklio prieinamumo 
reikalavimų atitikties užtikrinimo patirtį ir 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 53
Kinga Göncz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos padedamos valstybės narės 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu su 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotosiomis šalimis, siekdamos 7 
straipsnio 4 dalyje nurodyto kasmečio 
ataskaitų rengimo tikslais įvertinti rinkos ir 
technologijų naujienas ir pažangą 
žiniatinklio prieinamumo srityje, taip pat 
keistis geriausia patirtimi.

4. Komisijos padedamos valstybės narės 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu su 
pramonės sektoriaus, socialiniais 
partneriais ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotosiomis šalimis ir socialiniais 
partneriais, siekdamos 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodyto kasmečio ataskaitų rengimo 
tikslais įvertinti rinkos ir technologijų 
naujienas ir pažangą žiniatinklio 
prieinamumo srityje, taip pat keistis 
geriausia patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 54
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali reikalauti, kad dėl 
saugumo atitinkamos interneto svetainės 
būtų patalpintos Sąjungos serveriuose.

Or. fi

Pakeitimas 55
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, taikydamos 4 dalyje 
numatytą metodiką, nuolat stebi, ar 
atitinkamos interneto svetainės atitinka 

1. Valstybės narės, taikydamos 4 dalyje 
numatytą metodiką, nuolat stebi, ar 
atitinkamos interneto svetainės atitinka 
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žiniatinklio prieinamumo reikalavimus. žiniatinklio prieinamumo reikalavimus, 
įskaitant galimybę prižiūrėti neįgaliesiems 
ir vyresnio amžiaus asmenims 
atstovaujančias organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 56
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kasmet praneša apie 
stebėsenos, vykdomos pagal 4 dalį, 
rezultatus, įskaitant kiekybinio vertinimo 
duomenis, o atitinkamais atvejais ir 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytų interneto 
svetainių sąrašą.

2. Valstybės narės kasmet praneša apie 
stebėsenos, vykdomos pagal 4 dalį, 
rezultatus, įskaitant kiekybinio vertinimo 
duomenis, o atitinkamais atvejais ir 1 
straipsnio 3 dalyje nurodytų interneto 
svetainių sąrašą. Ši informacija skelbiama 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 57
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 ir 5 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

2. 3 ir 5 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
trejų metų laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų srityje, kaip ir visuomenėje, vyksta nuolatiniai ir spartūs pokyčiai, todėl gali 
reikėti pritaikyti arba apibrėžti naujus reikalavimus, kurie iki šiol neišsamiai apibrėžti 3 
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straipsnyje ir kurie gali būti susiję su inžinerijos ir mokslinių tyrimų pažanga. Ilgas ar netgi 
neribotas laikotarpis neatitinka šios sparčiai kintančios srities reikalavimų.

Pakeitimas 58
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Toks 
komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas. Neįgalieji, 
vyresnio amžiaus asmenys ir jiems 
atstovaujančios organizacijos dalyvaus 
patariamojo komiteto veikloje, kad 
patikrintų visas būsimas žiniatinklio 
prieinamumo reikalavimų specifikacijas.
Šis komitetas – tai komitetas, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pakeitimas 59
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija per trejus metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo įvertina jos taikymą.

Komisija per trejus metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo įvertina jos taikymą ir viešai 
skelbia šio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 60
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pirma antraštė



PE514.818v01-00 26/33 AM\942166LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo sektoriaus institucijų interneto 
svetainių tipai

Susijusių interneto svetainių sąrašas

Or. en

Pakeitimas 61
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Pajamų mokesčiai: deklaracija, 
pranešimas apie įvertinimą.

1) Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 
dalyje ir Direktyvos 2004/17/EB 2 
straipsnio 1 dalyje nurodytų valdžios 
institucijų interneto svetainės.

Or. en

Pakeitimas 62
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Darbo biržų darbo paieškos paslaugos. 2) Interneto svetainės, kuriose teikiamos 
Direktyvos 2004/18/EB II priede 
nurodytos paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 63
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Socialinio draudimo išmokos: nedarbo 
išmokos, vaiko pašalpos, gydymo išlaidos 
(kompensavimas arba apmokėjimas 
tiesiogiai), studentų stipendijos.

3) Interneto svetainės, kuriose teikiamos 
paslaugos, nurodytos direktyvos 
2004/17/EB 3–6 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 64
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Socialinio draudimo išmokos: nedarbo 
išmokos, vaiko pašalpos, gydymo išlaidos 
(kompensavimas arba apmokėjimas 
tiesiogiai), studentų stipendijos.

3) Socialinio draudimo išmokos: nedarbo 
išmokos, vaiko pašalpos, gydymo išlaidos 
(kompensavimas arba apmokėjimas 
tiesiogiai), studentų stipendijos, pašalpos 
būstui, negalios išmokos, transporto 
kompensacijos ir kt.; socialinės tarnybos 
ir institucijos.

Or. en

Pakeitimas 65
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Asmens dokumentai: pasas arba 
vairuotojo pažymėjimas.

4) Interneto svetainės, kurias iš dalies 
arba visiškai finansuoja pirmiau 
esančiame 1 punkte nurodytos valdžios 
institucijos.

Or. en
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Pakeitimas 66
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Asmens dokumentai: pasas arba 
vairuotojo pažymėjimas.

4) Asmens dokumentai: pasas arba 
tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas 
ir kiti valdžios institucijų išduoti 
dokumentai bei dokumentai, kuriais 
patvirtinamas profesinis mokymas ar 
kvalifikacija.

Or. en

Pakeitimas 67
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Automobilių registravimas. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Statybos leidimo paraiška. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 69
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Pareiškimas policijai, pvz., dėl vagystės. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Pranešimas apie gaisro atvejus 
valdžios institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 71
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) Su pagrindinėmis teisėmis susijusios 
tarnybos (pvz., kovos su diskriminacija 
institucijos, įstaigos, teismai, 
ombudsmenai ir kt.).

Or. en

Pakeitimas 72
Elisabeth Schroedter



PE514.818v01-00 30/33 AM\942166LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Viešosios bibliotekos, pvz., katalogai ir 
paieškos priemonės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 73
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Viešosios bibliotekos, pvz., katalogai ir 
paieškos priemonės.

8) Viešosios bibliotekos, pvz., katalogai ir 
paieškos priemonės, nacionaliniai 
muziejai ir galerijos.

Or. en

Pakeitimas 74
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Reikalavimas pateikti gimimo ar 
santuokos liudijimą ir jo pateikimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Priėmimas į aukštojo mokslo įstaigą 
ar universitetą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 76
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Priėmimas į aukštojo mokslo įstaigą ar 
universitetą.

10) Priėmimas į aukštojo mokslo įstaigą ar 
universitetą, remiamas mokyklas ir 
profesinį mokymą, švietimo įstaigas ir 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 77
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Pranešimas apie gyvenamosios vietos 
pakeitimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 78
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Paslaugos, susijusios su sveikata: 
interaktyvios konsultacijos dėl paslaugų 
prieinamumo, paslaugos pacientams 
internetu, pacientų registracija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Paslaugos, susijusios su sveikata: 
interaktyvios konsultacijos dėl paslaugų 
prieinamumo, paslaugos pacientams 
internetu, pacientų registracija.

12) Paslaugos, susijusios su sveikata: skubi 
medicininė priežiūra, interaktyviosios 
konsultacijos dėl paslaugų prieinamumo, 
paslaugos pacientams internetu, pacientų 
registracija.

Or. en

Pakeitimas 80
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Interneto svetainės, skirtos 
neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 
asmenims.

Or. en
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Pakeitimas 81
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) Kvietimai teikti pasiūlymus ir 
pasiūlymai dėl atitinkamų Sąjungos 
fondų, nacionalinio ir vietos lygmens 
subsidijų.

Or. en

Pakeitimas 82
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) Viešasis transportas.

Or. en


