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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom 
jiġu osservati fil-bini ta’ siti elettroniċi, 
bil-għan li l-kontenut ta’ tali siti 
elettroniċi isir aċċessibbli għall-utenti 
kollha, b'mod partikulari l-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-
persuni b'diżabbiltà. Il-kontenut tas-siti 
elettroniċi jinkludi informazzjoni testwali 
kif ukoll mhux testwali, minbarra t-tniżżil 

imħassar
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ta’ formoli u l-interazzjoni f'żewġ 
direzzjonijiet, ngħidu aħna, l-ipproċessar 
ta’ formoli diġitali, l-awtentikazzjoni, u 
tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta’ kazijiet 
u ħlasijiet.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa", inizjattiva 
Ewropa 2020, il-Kummissjoni ħabbret li, 
sal-2015, is-siti elettroniċi tas-settur 
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aċċessibbli bis-sħiħ. pubbliku għandhom ikunu aċċessibbli bis-
sħiħ.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttivaPremessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020 tibni fuq il-Konvenzjoni tan-
UN, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta' oqsma 
prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà tal-
internet, bil-għan li "tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta’ 
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà."

(7) L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020 , immirata biex tegħleb l-
ostakoli li jipprevjenu lill-persuni 
b'diżabbiltà milli jipperteċipaw fis-soċjetà 
fuq bażi ugwali, tibni fuq il-Konvenzjoni 
tan-NU, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta' 
oqsma prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà 
tal-internet, bil-għan li "tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta’ 
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà."

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet għandha tiġi 
mmonitorjata b'mod kontinwu sa mill-bini 
inizjali tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku, u tul l-aġġornamenti kollha 
sussegwenti tal-kontenut tagħhom. 
Metodoloġija armonizzata ta’ monitoraġġ 
tista' tkopri mod ta’ verifika, fuq bażi 
uniformi fl-Istati Membri kollha, tal-grad 
ta’ konformità tas-sit elettroniku mir-
rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tiegħu, il-ġbir 
ta' kampjuni rappreżentattivi, u l-

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

perjodiċità tal-monitoraġġ. L-Istati Membri 
għandhom jibagħtu rapport kull sena dwar 
ir-riżultat tal-monitoraġġ, u b'mod aktar 
ġenerali dwar il-lista ta’ azzjonijiet li jkunu 
ttieħdu fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
li għandu jkun miftuħ għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandu 
tingħatalha setgħat ta’ implimentazzjoni. 
Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża 
għad-definizzjoni tal-metodoloġija li l-
Istati Membri għandhom jużaw għall-
monitoraġġ tal-konformità tas-siti 

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

elettroniċi kkonċernati ma' dawk ir-
rekwiżiti. Għandha tintuża l-proċedura 
konsultattiva għad-determinazzjoni tal-
modalitajiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni r-
riżultati ta' tali monitoraġġ. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. Attenzjoni speċjali 
għandha tingħata lill-kompożizzjoni tal-
kumitat konsultattiv imsemmi fl-
Artikolu 9 fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
ta' persuni b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
fuq il-livell tal-Unjoni mal-industrija, is-
sħab soċjali u l-partijiet interessati tas-
soċjetà ċivili, b'faċilitazzjoni mill-
Kummissjoni, bil-għan li jiġu rriveduti, 
f'rapport annwali kif imsemmi fl-
Artikolu 7(4), l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-
suq, kif ukoll il-progress li jkun sar fl-
aċċessibbiltà tal-internet, u bil-għan ta' 
skambju tal-aqwa prassi. Attenzjoni 
partikolari għandha tingħata lill-
kompetittività tal-kumpaniji fis-settur, 
speċjalment tal-SMEs, ħalli ebda piż 
żejjed ma jiġi impost fuq il-funzjonament 
tagħhom.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Anness - paragrafu 13 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Informazzjoni pubblika

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Anness – paragrafu 14 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Is-servizzi ta' emerġenza 112



PA\934816MT.doc 11/11 PE510.606v01-00

MT

Or. en


