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Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu 
limitări funcționale, printre care se numără 
și persoanele cu handicap. Conținutul site-
urilor web include informații textuale și 
non-textuale, precum și servicii de 
descărcare de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți.

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu 
limitări funcționale, printre care se numără 
și persoanele cu handicap, precum și 
persoanele în vârstă. Conținutul site-urilor 
web include informații textuale și non-
textuale, precum și servicii de descărcare 
de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți, 
precum și metode de protecție a datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea.

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea. În același 
timp, sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru implementarea efectivă a politicii 
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de e-incluziune, care vizează reducerea 
discrepanțelor în ceea ce privește 
utilizarea TIC și promovarea utilizării 
TIC pentru depășirea excluziunii.

Or. en

Amendamentul 19
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În comunicarea sa intitulată „O
Agendă digitală pentru Europa”, Comisia a 
anunțat că site-urile web aparținând 
sectorului public trebuie să fie complet 
accesibile până în 2015.

(4) Pentru punerea în aplicare a inițiativei 
emblematice „O agendă digitală pentru 
Europa”, Comisia a anunțat că site-urile 
web aparținând sectorului public și site-
urile web care furnizează servicii de 
interes general cetățenilor ar trebui să fie 
complet accesibile până în 2015.

Or. en

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul-cadru pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică și activități 
demonstrative și Programul pentru 
competitivitate și inovare sprijină 
cercetarea și găsirea unor soluții 
tehnologice la problemele privind 
accesibilitatea site-urilor web.

(5) Programul-cadru pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică și activități 
demonstrative și Programul pentru 
competitivitate și inovare sprijină 
cercetarea și găsirea unor soluții 
tehnologice la problemele privind 
accesibilitatea site-urilor web în timp ce, în 
contextul celui de Al șaselea și al celui de 
Al șaptelea program-cadru, Comisia 
finanțează cercetarea privind software-
urile libere și cu sursă deschisă 
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(Free/Libre and Open Source software –
FOSS).

Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap are la bază 
Convenția ONU și prevede luarea de 
măsuri în diferite domenii prioritare, 
inclusiv accesibilitatea site-urilor web, cu 
scopul de „a asigura accesibilitatea 
persoanelor cu handicap la bunuri și 
servicii, inclusiv servicii publice și la 
dispozitive de asistare”.

(7) Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap, care vizează 
eliminarea obstacolelor care împiedică 
persoanele cu handicap să participe la 
viața socială în condiții de egalitate, are la 
bază Convenția ONU și prevede luarea de 
măsuri în diferite domenii prioritare, 
inclusiv accesibilitatea site-urilor web, cu 
scopul de „a asigura accesibilitatea 
persoanelor cu handicap la bunuri și 
servicii, inclusiv servicii publice și la 
dispozitive de asistare”.

Or. en

Amendamentul 22
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cumpărătorii de site-uri web și de 
produse și servicii conexe se confruntă cu 
prețuri ridicate în ceea ce privește 
furnizarea de servicii sau cu dependența de 
un singur furnizor, din cauza concurenței 
limitate. De multe ori, furnizorii 
favorizează variații ale „standardelor” 
brevetate, limitând astfel domeniul de 

(12) Cumpărătorii de site-uri web și de 
produse și servicii conexe se confruntă cu 
prețuri ridicate în ceea ce privește 
furnizarea de servicii sau cu dependența de 
un singur furnizor, din cauza concurenței 
limitate. De multe ori, furnizorii 
favorizează variații ale „standardelor” 
brevetate, limitând astfel domeniul de 
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aplicare al interoperabilității agenților 
utilizator, precum și accesul universal la 
conținuturi web pe întreg teritoriul Uniunii. 
Fragmentarea reglementărilor naționale 
reduce beneficiile care ar putea rezulta în 
urma împărtășirii experiențelor cu 
omologii de la nivel național și 
internațional ca răspuns la progresele 
societale și tehnologice.

aplicare al interoperabilității agenților 
utilizator, precum și accesul universal la 
conținuturi web pe întreg teritoriul Uniunii. 
Fragmentarea reglementărilor naționale 
reduce beneficiile care ar putea rezulta în 
urma împărtășirii experiențelor cu 
omologii de la nivel național și 
internațional ca răspuns la progresele 
societale și tehnologice. Blocarea 
furnizorilor se poate evita impunându-le 
furnizorilor de software standarde 
specifice și recomandându-le clienților să 
apeleze la serviciile furnizorilor de 
software care publică codul sursă al 
software-ului lor, măsură care ar preveni, 
de asemenea, spionarea sistemelor 
publice. Adoptarea utilizării de software 
cu sursă deschisă ar permite duplicarea în 
alte state membre a serviciilor și a 
software-urilor comandate de un singur 
stat membru și evaluate ca fiind de bună 
calitate și ar facilita, de asemenea, 
dezvoltarea de software în comun, ceea ce 
ar îmbunătăți interoperabilitatea 
software-urilor, ar reduce costurile de 
producție și ar spori calitatea acestora. În 
plus, publicarea codului sursă ar stimula 
concurența și ar facilita proceduri de 
achiziții publice competitive, dat fiind 
faptul că ar fi posibilă schimbarea 
furnizorilor de servicii fără nicio 
întrerupere a serviciilor și fără a fi 
necesară reînnoirea completă a acestora. 
Prin duplicarea serviciilor online publice 
s-ar ține cont, de asemenea, de nevoile 
persoanelor cu handicap și ale altor 
categorii speciale de utilizatori.

Or. fi

Amendamentul 23
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a pune capăt acestei 
fragmentări, este necesară apropierea 
măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 
baza unui acord privind cerințele de 
accesibilitate a site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public. Aceasta 
ar reduce incertitudinea pentru 
dezvoltatorii web și ar promova 
interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor de 
accesibilitate care sunt neutre din punct de 
vedere tehnologic va conduce la eliminarea 
piedicilor în calea inovării, aceasta putând 
fi chiar stimulată.

(13) Pentru a pune capăt acestei 
fragmentări, este necesară apropierea 
măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 
baza unui acord privind cerințele de 
accesibilitate a site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public, precum 
și a site-urilor web aparținând 
organismelor care furnizează servicii de 
interes general cetățenilor. Aceasta ar 
reduce incertitudinea pentru dezvoltatorii 
web și ar promova interoperabilitatea. 
Utilizarea cerințelor de accesibilitate care 
sunt neutre din punct de vedere tehnologic 
va conduce la eliminarea piedicilor în calea 
inovării, aceasta putând fi chiar stimulată.

Or. en

Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cerințele privind accesibilitatea site-
urilor web definite în prezenta directivă 
sunt neutre din punct de vedere tehnologic. 
Ele indică doar funcționalitățile de bază 
care trebuie îndeplinite, astfel încât 
utilizatorul să perceapă, să opereze sau să 
înțeleagă site-ul și conținutul acestuia. Ele 
nu precizează modul în care trebuie realizat 
acest lucru și nici tehnologiile care ar 
trebui alese pentru un site, o informație sau 
o aplicație online specifică. Prin urmare, 
ele nu împiedică inovarea.

(16) Cerințele privind accesibilitatea site-
urilor web definite în prezenta directivă 
sunt neutre din punct de vedere tehnologic. 
Ele indică doar funcționalitățile de bază 
care trebuie îndeplinite, astfel încât 
utilizatorul să perceapă, să opereze, să 
înțeleagă și să interacționeze cu site-ul și 
cu conținutul acestuia. Ele nu precizează 
modul în care trebuie realizat acest lucru și 
nici tehnologiile care ar trebui alese pentru 
un site, o informație sau o aplicație online 
specifică. Prin urmare, ele nu împiedică 
inovarea și justifică dinamica tehnologică 
și societală permanentă legată de 
utilizarea conținuturilor web, de exemplu 
creșterea gradului de utilizare a 
dispozitivelor portabile.
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Or. en

Amendamentul 25
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Interoperabilitatea legată de 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
se bazeze pe specificații adoptate și 
utilizate în comun care să maximizeze 
compatibilitatea conținutului web cu 
actualii și viitorii agenți utilizator și 
tehnologii de asistare. Mai exact, 
conținutul web ar oferi agenților utilizator 
un cod intern comun de limbaj natural, 
structuri, relații și secvențe, precum și date 
integrate ale interfeței cu utilizatorul. Prin 
urmare, interoperabilitatea avantajează 
utilizatorii, permițându-le să recurgă 
oriunde la agenții utilizator pentru a accesa 
site-urile web. Aceștia pot beneficia, de 
asemenea, de mai multe oportunități de 
selecție și de prețuri mai mici pe teritoriul 
Uniunii. Interoperabilitatea ar avantaja, în 
egală măsură, furnizorii și cumpărătorii de 
produse și servicii legate de accesibilitatea 
site-urilor web.

(17) Interoperabilitatea legată de 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
se bazeze pe specificații adoptate și 
utilizate în comun care să maximizeze 
compatibilitatea conținutului web cu 
actualii și viitorii agenți utilizator și 
tehnologii de asistare. Mai exact, 
conținutul web ar oferi agenților utilizator 
un cod intern comun de limbaj natural, 
structuri, relații și secvențe, precum și date 
integrate ale interfeței cu utilizatorul. 
Informațiile disponibile prin intermediul 
serviciilor online ar trebui să fie 
accesibile și printr-o interfață deschisă a 
programului de aplicare (API). O 
aplicație API deschisă va încuraja 
dezvoltarea unor tehnologii de asistare 
pentru promovarea identificării de 
informații și pentru încurajarea 
activităților de inovare ale terților. Prin 
urmare, interoperabilitatea avantajează 
utilizatorii, permițându-le să recurgă 
oriunde la agenții utilizator pentru a accesa 
site-urile web. Aceștia pot beneficia, de 
asemenea, de mai multe oportunități de 
selecție și de prețuri mai mici pe teritoriul 
Uniunii. Interoperabilitatea ar avantaja, în 
egală măsură, furnizorii și cumpărătorii de 
produse și servicii legate de accesibilitatea 
site-urilor web.

Or. fi
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Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Interoperabilitatea legată de 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
se bazeze pe specificații adoptate și 
utilizate în comun care să maximizeze 
compatibilitatea conținutului web cu 
actualii și viitorii agenți utilizator și 
tehnologii de asistare. Mai exact, 
conținutul web ar oferi agenților utilizator 
un cod intern comun de limbaj natural, 
structuri, relații și secvențe, precum și date 
integrate ale interfeței cu utilizatorul. Prin 
urmare, interoperabilitatea avantajează 
utilizatorii, permițându-le să recurgă 
oriunde la agenții utilizator pentru a accesa 
site-urile web. Aceștia pot beneficia, de 
asemenea, de mai multe oportunități de 
selecție și de prețuri mai mici pe teritoriul 
Uniunii. Interoperabilitatea ar avantaja, în 
egală măsură, furnizorii și cumpărătorii de 
produse și servicii legate de accesibilitatea 
site-urilor web.

(17) Interoperabilitatea legată de 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
se bazeze pe specificații adoptate și 
utilizate în comun care să maximizeze 
compatibilitatea conținutului web cu 
actualii și viitorii agenți utilizator și 
tehnologii de asistare în diversele medii în 
care rulează software-urile, inclusiv 
FOSS. Mai exact, conținutul web ar oferi 
agenților utilizator o criptare internă 
comună de limbaj natural, structuri, relații 
și secvențe, precum și date integrate ale 
interfeței cu utilizatorul. Prin urmare, 
interoperabilitatea, care poate fi sprijinită 
prin promovarea soluțiilor FOSS,
avantajează utilizatorii, permițându-le să 
recurgă oriunde la diverși agenți utilizator 
și la diverse dispozitive care răspund 
nevoilor lor pentru a accesa site-urile web. 
Aceștia pot beneficia, de asemenea, de mai 
multe oportunități de selecție și de prețuri 
mai mici pe teritoriul Uniunii. 
Interoperabilitatea ar avantaja, în egală 
măsură, furnizorii și cumpărătorii de 
produse și servicii legate de accesibilitatea 
site-urilor web.

Or. en

Amendamentul 27
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum se subliniază în Agenda (18) Astfel cum se subliniază în Agenda 
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digitală pentru Europa, autoritățile publice 
vor trebui la rândul lor să promoveze 
piețele de conținut online. Guvernele pot 
stimula piețele de conținut prin punerea la 
dispoziție a informațiilor din sectorul 
public în baza unor criterii de transparență, 
eficacitate și nediscriminare. Aceasta 
reprezintă o importantă sursă de creștere 
potențială pentru serviciile online
inovatoare.

digitală pentru Europa, autoritățile publice 
ar trebui la rândul lor să promoveze piețele 
de conținut online. Guvernele pot stimula 
piețele de conținut prin punerea la 
dispoziție a informațiilor din sectorul 
public în baza unor criterii de transparență, 
eficacitate și nediscriminare. Astfel, 
informațiile din sectorul public ar trebui 
să fie accesibile independent de 
platformă. De asemenea, ar trebui să se 
asigure faptul că serviciile publice 
funcționează pe dispozitive mobile, dat 
fiind că numărul acestora crește rapid în 
UE, în timp ce numărul dispozitivelor 
terminale care funcționează cu ajutorul 
unui mouse scade. Un tratament egal al 
diferitelor sisteme de operare, browsere și 
dispozitive reprezintă o importantă sursă de 
creștere potențială pentru tehnologiile 
terminale și de rețea inovatoare.

Or. fi

Amendamentul 28
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Autoritățile publice ale statelor 
membre ar trebui să fie în măsură să 
impună obligația ca site-urile web 
corespunzătoare să fie găzduite pe servere 
din UE pentru a preveni spionarea de 
către părți din afara UE sau scurgerile de 
informații și pentru a asigura faptul că 
părți din afara UE nu pot suspenda 
servicii importante din motive de 
securitate.

Or. fi
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Amendamentul 29
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva trebuie să vizeze garantarea 
accesibilității anumitor tipuri de site-uri
web ale organismelor din sectorul public, 
care sunt esențiale pentru cetățeni, în 
conformitate cu o serie de cerințe 
comune. Astfel de site-uri web au fost 
identificate în exercițiul de referință din 
2001 privind guvernarea electronică și au 
stat la baza listei din anexă.

(19) Directiva ar trebui să vizeze 
garantarea accesibilității depline a site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public, care sunt esențiale pentru cetățeni, 
pentru persoanele cu handicap, astfel 
încât acestea să poată avea o existență 
autonomă și să participe pe deplin la toate 
aspectele vieții, astfel cum se menționează 
în CNUDPH. Identificarea unor astfel de 
site-uri web ar trebui să includă site-urile 
web care furnizează servicii de interes 
general.

Or. en

Amendamentul 30
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare 
ale conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului 
de respectare a cerințelor de accesibilitate 
de către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și 
periodicitatea monitorizării. Statele 
membre furnizează rapoarte anuale privind 

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare 
ale conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului 
de respectare a cerințelor de accesibilitate 
de către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și 
periodicitatea monitorizării. Statele 
membre ar trebui să furnizeze rapoarte 
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rezultatele monitorizării și, în general, o 
listă cu măsurile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive.

anuale privind rezultatele monitorizării și, 
în general, o listă cu măsurile adoptate în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive. Respectivele rapoarte ar trebui 
să fie puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 31
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conformitatea cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare 
ale conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului 
de respectare a cerințelor de accesibilitate 
de către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și 
periodicitatea monitorizării. Statele 
membre furnizează rapoarte anuale privind 
rezultatele monitorizării și, în general, o 
listă cu măsurile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a prezentei directive.

(24) Conformitatea cu cerințele privind
accesibilitatea site-urilor web ar trebui să 
fie monitorizată continuu, începând cu 
activitatea inițială de construire a site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public 
până la totalitatea actualizărilor ulterioare 
ale conținutului acestora. O metodologie 
armonizată de monitorizare ar urma să 
acopere, uniform, modul de verificare la 
nivelul tuturor statelor membre, a gradului 
de respectare a cerințelor de accesibilitate 
de către site-ul web în cauză, colectarea 
eșantioanelor reprezentative și 
periodicitatea monitorizării. Statele 
membre ar trebui să furnizeze rapoarte 
anuale privind rezultatele monitorizării și, 
în general, o listă cu măsurile adoptate în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive. Comisia ar trebui să 
întocmească o sinteză a respectivelor 
rapoarte și să o prezinte Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 32
Jutta Steinruck
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale prezentei directive, competențele de 
executare trebuie conferite Comisiei. 
Procedura de examinare trebuie utilizată 
pentru definirea metodologiei pe care 
statele membre ar trebui să o utilizeze în 
vederea monitorizării conformității site-
urilor web în cauză cu cerințele respective. 
Ar trebui să se recurgă la procedura de 
consultare pentru stabilirea modalităților 
prin care statele membre trebuie să 
raporteze Comisiei rezultatele 
monitorizării. Competențele respective 
trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale prezentei directive, competențele de 
executare ar trebui conferite Comisiei. 
Procedura de examinare ar trebui utilizată 
pentru definirea metodologiei pe care 
statele membre ar trebui să o utilizeze în 
vederea monitorizării conformității site-
urilor web în cauză cu cerințele respective. 
Ar trebui să se recurgă la procedura de 
consultare pentru stabilirea modalităților 
prin care statele membre ar trebui să 
raporteze Comisiei rezultatele 
monitorizării. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită componenței 
comitetului consultativ în ceea ce privește 
participarea reprezentanților persoanelor 
cu handicap și ai persoanelor în vârstă.

Or. en

Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conținutului 

(1) Prezenta directivă are drept obiectiv 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
referitoare la accesibilitatea conținutului 
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site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public pentru toți utilizatorii, în 
special pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap.

site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public pentru toți utilizatorii, în 
special pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și persoanele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 34
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu CNUDPH, 
persoanele cu handicap sunt acele 
persoane cu deficiențe fizice, mentale, 
intelectuale sau senzoriale pe termen 
lung, care, în interacțiune cu diferite 
obstacole, pot împiedica participarea lor 
deplină și efectivă la viața socială în 
condiții de egalitate cu ceilalți.

Or. en

Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre trebuie să facă
accesibil conținutul site-urilor web 
aparținând organismelor din sectorul 
public, ale căror tipuri sunt specificate în 
anexă.

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre fac accesibil 
conținutul site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public, inclusiv 
conținutul site-urilor web care furnizează 
servicii de interes general.

Or. en
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Amendamentul 36
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „accesibilitatea site-urilor web” 
înseamnă principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web pentru ca toți 
utilizatorii, în special persoanele cu 
handicap, precum și persoanele în vârstă, 
să poată percepe, înțelege, parcurge și 
interacționa pe deplin cu conținuturile 
web;

Or. en

Amendamentul 37
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „accesibilitatea site-urilor web” face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web, cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu 
handicap, precum și persoanelor în 
vârstă. Conținutul site-urilor web poate 
include informații textuale și non-textuale 
și poate oferi, de asemenea, servicii de 
descărcare de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, inclusiv prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea, 
soluționarea de reclamații și efectuarea de 
plăți;
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Or. en

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului;

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
toate informațiile textuale și non-textuale 
care corespund unui site web și care 
trebuie comunicate utilizatorilor prin 
intermediul unui agent utilizator, inclusiv 
codul sau marcajul care definește structura, 
prezentarea și interacțiunile conținutului, 
precum și descărcarea și/sau încărcarea și 
prelucrarea documentelor și a 
formularelor digitale și metodele 
implementate în ceea ce privește 
autentificarea, identificarea, tranzacțiile 
online, plățile, securitatea sau metodele 
aferente acestor operații, de exemplu, 
criptarea transmiterii datelor, protecția 
datelor cu caracter personal ale 
utilizatorilor și testul Turing complet 
automatizat pentru distingerea 
computerelor de utilizatorii umani 
(CAPTCHA);

Or. en

Amendamentul 39
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „organism din sectorul public” 
înseamnă statul, autoritățile regionale sau 
locale, organismele de drept public, astfel 

8. „organism din sectorul public” se referă 
la instituțiile Uniunii Europene din statele 
membre (de exemplu, reprezentanțele 



AM\942166RO.doc 17/34 PE514.818v01-00

RO

cum sunt definite la articolul 1 alineatul (9) 
din Directiva 2004/18/CE, și asociațiile 
formate din una sau mai multe astfel de 
colectivități sau unul sau mai multe 
organisme de drept public.

Comisiei în statele membre și birourile de 
informare ale Parlamentului European 
din statele membre) și la statul, autoritățile 
regionale sau locale, organismele de drept 
public, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 alineatul (9) din 
Directiva 2004/18/CE, și asociațiile 
formate din una sau mai multe astfel de 
colectivități sau unul sau mai multe 
organisme de drept public.

Or. en

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „organism din sectorul public” înseamnă 
statul, autoritățile regionale sau locale, 
organismele de drept public, astfel cum 
sunt definite la articolul 1 alineatul (9) din 
Directiva 2004/18/CE, și asociațiile 
formate din una sau mai multe astfel de 
colectivități sau unul sau mai multe 
organisme de drept public.

8. „organism din sectorul public” înseamnă 
statul, autoritățile regionale sau locale, 
organismele de drept public, astfel cum 
sunt definite la articolul 1 alineatul (9) din 
Directiva 2004/18/CE, și asociațiile 
formate din una sau mai multe astfel de 
colectivități sau unul sau mai multe 
organisme de drept public și organismele 
care furnizează servicii de interes general 
și/sau servicii de interes economic 
general.

Or. en

Amendamentul 41
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „accesibilitatea site-urilor web” 
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înseamnă interacțiunea ușor de stabilit a 
tuturor utilizatorilor cu conținutul web, 
ținând seama în special de conceptul de 
comunicare definit la articolul 2 din 
Convenția ONU, care include limbajele, 
afișarea textelor, scrierea Braille, 
comunicarea tactilă, caracterele de mari 
dimensiuni și materialele multimedia 
accesibile, precum și modalitățile, 
mijloacele și formele de comunicare 
ameliorată și alternativă, scrisă, sonoră, 
simplificată sau prin intermediul lecturii 
umane, inclusiv tehnologii ale informației 
și comunicațiilor accesibile.

Or. en

Amendamentul 42
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „dispozitiv terminal” înseamnă, în 
acest context, orice dispozitiv prin 
intermediul căruia se poate folosi un 
agent utilizator, în sensul prevăzut de 
prezenta directivă.

Or. fi

Amendamentul 43
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. „dispozitive mobile” înseamnă, în 
acest context, dispozitive terminale 
portabile care pot fi controlate fără 
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utilizarea unui mouse separat.

Or. fi

Amendamentul 44
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8c. „blocarea furnizorilor” înseamnă o 
situație în care pentru un client este atât
de dificil să își schimbe furnizorul de 
servicii încât poate fi considerat 
dependent de furnizorul său de servicii, 
acesta din urmă putând exploata această 
relație de dependență majorarea excesivă 
a prețurilor înainte ca clientul să ia în 
considerare posibilitatea schimbării 
furnizorului.

Or. fi

Amendamentul 45
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8d. „independența platformei” înseamnă, 
în acest context, în limitele rezonabilului, 
posibilitatea de a utiliza un serviciu online 
prin orice sistem de operare, prin 
intermediul oricărui dispozitiv terminal și 
cu ajutorul oricărui browser. Prin 
urmare, în practică, un serviciu 
independent de platformă aderă la 
standarde și, de exemplu, nu necesită 
extinderi ale browserelor, care sunt 
disponibile numai în cazul anumitor 
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browsere sau sisteme de operare.

Or. fi

Amendamentul 46
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, operarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă;

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, operarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, cum ar fi 
persoanele cu handicap și persoanele în 
vârstă, precum și organizațiile 
reprezentative ale acestora, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă;

Or. en

Amendamentul 47
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, operarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă;

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, operarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului;

Or. en

Justificare

Site-urile web ar trebui să fie construite astfel încât să fie accesibile tuturor utilizatorilor 
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pentru a le permite acestora să se raporteze la același conținut.

Amendamentul 48
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional.

(b) într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional; toate 
sistemele de operare, browserele și 
dispozitivele trebuie tratate în mod egal; 
site-urile web ale sectorului public ar 
trebui să fie accesibile independent de 
platformă și, de asemenea, prin 
intermediul dispozitivelor mobile.

Or. fi

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizator și tehnologii de asistare la nivelul 
Uniunii și la nivel internațional.

(b) într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu o gamă largă de
agenți utilizator, dispozitive și tehnologii 
de asistare la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Creșterea gradului de utilizare a dispozitivelor portabile reprezintă o provocare pentru 
dispozitivele utilizate în mod tradițional cum ar fi computerul, monitorul, tastatura și mouse-
ul.
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Amendamentul 50
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 8, 
în vederea specificării mai detaliate, dacă 
este cazul, a cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web menționate la 
alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 8, 
în vederea specificării mai detaliate, dacă 
este cazul, a cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web menționate la 
alineatul (1), care să respecte principiul 
neutralității tehnologice și să faciliteze 
utilizarea și dezvoltarea FOSS.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 51
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Site-urile web în cauză care respectă 
standardele armonizate sau părți ale 

(1) Site-urile web în cauză care respectă 
standardele armonizate sau părți ale 
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acestora, ale căror trimiteri au fost stabilite 
și publicate de Comisie în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, sunt 
considerate a fi în conformitate cu cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 
vizate de standardele respective sau de 
părți ale acestora, prevăzute la articolul 3.

acestora, ale căror trimiteri au fost stabilite 
și publicate de Comisie în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, sunt 
considerate a fi în conformitate cu cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 
vizate de standardele respective sau de 
părți ale acestora, prevăzute la articolul 3.
În plus, Comisia stabilește termene 
concrete pentru executarea sarcinilor de 
standardizare.

Or. en

Amendamentul 52
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre sprijină mecanismele 
adecvate de consultare cu părțile interesate 
relevante privind accesibilitatea site-urilor 
web și fac publice orice evoluții în cadrul 
politicii în acest domeniu, precum și 
experiențele și constatările rezultate în 
urma punerii în aplicare a conformității cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web.

(3) Statele membre sprijină mecanismele 
adecvate de consultare cu părțile interesate 
relevante și cu organizațiile care 
reprezintă interesele persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă
privind accesibilitatea site-urilor web și fac 
publice orice evoluții în cadrul politicii în 
acest domeniu, precum și experiențele și 
constatările rezultate în urma punerii în 
aplicare a conformității cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web.

Or. en

Amendamentul 53
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, prin 
intermediul Comisiei, cu scopul de a 
revizui, în sensul raportării anuale 
menționate la articolul 7 alineatul (4), 
evoluția pieței, progresele tehnologice și în 
materie de accesibilitate online, precum și 
în vederea schimbului de cele mai bune 
practici.

(4) Statele membre cooperează la nivelul 
Uniunii cu părțile interesate din cadrul 
industriei, al partenerilor sociali și al 
societății civile, prin intermediul Comisiei, 
cu scopul de a revizui, în sensul raportării 
anuale menționate la articolul 7 
alineatul (4), evoluția pieței, progresele 
tehnologice și în materie de accesibilitate 
online, precum și în vederea schimbului de 
cele mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 54
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Din motive de securitate, statele 
membre pot solicita ca anumite site-uri 
web să fie găzduite pe servere din cadrul 
Uniunii.

Or. fi

Amendamentul 55
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre monitorizează 
permanent conformitatea site-urilor web cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web cu ajutorul metodologiei prevăzute la 
alineatul (4).

(1) Statele membre monitorizează 
permanent conformitatea site-urilor web cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web cu ajutorul metodologiei prevăzute la 
alineatul (4), autorizând inclusiv 
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monitorizarea de către organizațiile care 
reprezintă persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 56
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre raportează anual 
rezultatele monitorizării desfășurate în 
conformitate cu alineatul (4), inclusiv 
datele privind măsurătorile și, dacă este 
cazul, lista site-urilor web, menționată la 
articolul 1 alineatul (3).

(2) Statele membre raportează anual 
rezultatele monitorizării desfășurate în 
conformitate cu alineatul (4), inclusiv 
datele privind măsurătorile și, dacă este 
cazul, lista site-urilor web, menționată la 
articolul 1 alineatul (3). Respectivele 
rapoarte se pun la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 57
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 3 și 5 sunt 
conferite pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

(2) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 3 și 5 sunt 
conferite pentru o perioadă de trei ani
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Tehnologia, ca și societatea, suferă schimbări constante și dinamice și, prin urmare, ar putea 
fi necesară adaptarea la noi cerințe sau specificarea unor noi cerințe care încă nu sunt în 
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mod explicit prevăzute la articolul 3 și care pot însoți progresele înregistrate în domeniul 
ingineriei și al cercetării. O perioadă de timp îndelungată sau chiar nedeterminată nu 
răspunde cererilor existente într-un astfel de domeniu în schimbare rapidă.

Amendamentul 58
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Comitetul respectiv este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Persoanele cu handicap, persoanele în 
vârstă și organizațiile care le reprezintă 
participă la activitatea desfășurată de 
comitetul consultativ în ceea ce privește 
examinarea oricăror viitoare specificații 
în cadrul cerințelor privind accesibilitatea 
site-urilor web. Comitetul respectiv este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 59
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de trei ani de 
la data intrării în vigoare a acesteia.

Comisia revizuiește punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de trei ani de 
la data intrării în vigoare a acesteia și pune 
la dispoziția publicului concluziile acestei 
revizuiri.

Or. en
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Amendamentul 60
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipurile de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public

Lista site-urilor web în cauză

Or. en

Amendamentul 61
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Impozite pe venit: declarație, decizie de 
impunere

1. Site-uri web ale autorităților, astfel cum 
sunt definite la articolul 1 alineatul (9) 
din Directiva 2004/18/CE și la articolul 2 
alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE

Or. en

Amendamentul 62
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Servicii de căutare a unui loc de muncă 
oferite de către birourile de ocupare a 
forței de muncă

2. Site-uri web care furnizează serviciile 
enumerate în anexa II la 
Directiva 2008/18/CE

Or. en
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Amendamentul 63
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare 
de șomaj, alocații pentru copii, costuri 
medicale (rambursare sau plată directă), 
burse pentru studenți

3. Site-uri web care furnizează serviciile 
enumerate la articolele 3-6 din 
Directiva 2008/17/CE

Or. en

Amendamentul 64
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare de 
șomaj, alocații pentru copii, costuri 
medicale (rambursare sau plată directă), 
burse pentru studenți

3. Prestații de asigurări sociale: ajutoare de 
șomaj, alocații pentru copii, costuri 
medicale (rambursare sau plată directă), 
burse pentru studenți, ajutoare pentru 
locuință, indemnizații de handicap, 
indemnizații de transport etc.; servicii 
sociale și instituții

Or. en

Amendamentul 65
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Documente personale: pașaport sau 
permis de conducere

4. Site-uri web care sunt parțial sau 
integral finanțate de autoritățile 
menționate la punctul 1 de mai sus
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Or. en

Amendamentul 66
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Documente personale: pașaport sau 
permis de conducere

4. Documente personale: pașaport sau 
carte de identitate, permis de conducere și 
alte documente emise de autorități, 
precum și documente care atestă 
formarea profesională sau competențele

Or. en

Amendamentul 67
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Înmatricularea autovehiculelor eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Cerere de solicitare a autorizației de 
construcție

eliminat

Or. en
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Amendamentul 69
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Declarație la poliție, de exemplu, în caz 
de furt

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Raportarea către autorități a 
incendiilor

Or. en

Amendamentul 71
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Agenții pentru drepturile 
fundamentale (de exemplu, organisme de 
combatere a discriminării, autorități, 
instanțe judecătorești, ombudsmani etc.)

Or. en
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Amendamentul 72
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Biblioteci publice, de exemplu, 
cataloage și instrumente de căutare

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Biblioteci publice, de exemplu, 
cataloage și instrumente de căutare

8. Biblioteci publice, de exemplu, 
cataloage și instrumente de căutare, muzee 
și galerii naționale

Or. en

Amendamentul 74
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Solicitarea și furnizarea certificatelor 
de naștere sau de căsătorie

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Elisabeth Schroedter



PE514.818v01-00 32/34 AM\942166RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexă – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități, școli și 
programe de formare profesională care 
beneficiază de sprijin, organisme și 
instituții de învățământ

Or. en

Amendamentul 77
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă
Anexă – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Notificarea schimbării de reședință eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Servicii de sănătate: consiliere 
interactivă cu privire la disponibilitatea 
serviciilor, servicii online pentru pacienți, 
programări la medic.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Servicii de sănătate: consiliere 
interactivă cu privire la disponibilitatea 
serviciilor, servicii online pentru pacienți, 
programări la medic.

12. Servicii de sănătate: asistență medicală 
de urgență, consiliere interactivă cu privire 
la disponibilitatea serviciilor, servicii 
online pentru pacienți, programări la 
medic.

Or. en

Amendamentul 80
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Site-uri web destinate persoanelor cu 
handicap și persoanelor în vârstă.

Or. en
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Amendamentul 81
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Cereri de ofertă și de propuneri cu 
privire la fondurile relevante ale Uniunii 
și granturile naționale și locale.

Or. en

Amendamentul 82
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Transport public.

Or. en


