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Pozměňovací návrh 55
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru

o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru a poskytovatelů 
služeb obecného zájmu (Text s významem 
pro EHP)

Or. fr

Odůvodnění

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Pozměňovací návrh 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Trend směrem k digitální společnosti 
poskytuje uživatelům nové způsoby 
přístupu k informacím a službám.
Poskytovatelé informací a služeb, mezi něž 
patří subjekty veřejného sektoru, stále více 

(1) Trend směrem k digitální společnosti 
poskytuje uživatelům nové způsoby 
přístupu k informacím a službám.
Poskytovatelé informací a služeb, mezi něž 
patří subjekty veřejného sektoru, stále více 
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využívají internet k vytváření, 
shromažďování a poskytování široké škály 
informací a služeb on-line, které mají pro 
veřejnost zásadní význam.

využívají internet k vytváření, 
shromažďování a poskytování široké škály 
informací a služeb on-line, které mají pro 
veřejnost zásadní význam. V této 
souvislosti je velmi důležité zabezpečení 
předávání informací a ochrana osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové i 
netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, např. 
zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové i 
netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, např. 
zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb. V každém 
případě se ustanovení této směrnice 
musejí vztahovat na všechny internetové 
stránky, které službu nabízejí a ne jen na 
službu samotnou. Tato směrnice se musí 
výslovně vztahovat na aplikace pro chytré 
mobilní telefony, pokud tyto aplikace 
poskytují internetové stránky subjektů 
veřejného sektoru.

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové i 
netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, 
např. zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, včetně 
osob se zdravotním postižením a seniorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové i 
netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, např. 
zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením a obyvatel 
vyššího věku. Obsah internetových stránek 
zahrnuje textové i netextové informace a 
dále stahování formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů, ověřování pravosti a transakce, 
jako je vyřizování záležitostí a plateb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Claude Moraes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Tato přístupnost internetových 
stránek, konkrétně závazek, že všechny 
veřejné internetové stránky budou do roku 
2010 přístupné, je součástí ministerského 
prohlášení z Rigy z roku 2006 k tématu 
začleňování občanů do informační 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které 
zajišťují začlenění a dostupnost.

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které 
zajišťují začlenění a dostupnost. Současně 
je nutné vynaložit větší úsilí na efektivní 
provádění politiky začleňování občanů do 
informační společnosti (e-Inclusion), 
jejímž cílem je zmírnit rozdíly ve využívání 
informačních a komunikačních 
technologií a prosazovat jejich využívání k 
překonávání problému vyloučení a ke 
zlepšení hospodářské výkonnosti, 
pracovních příležitostí, kvality života, 
sociálního zapojení a sociální soudržnosti, 
včetně demokratických konzultací.
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které 
zajišťují začlenění a dostupnost.

(3) Akční plán „eGovernment“ na období 
2011–2015 vypracovaný Komisí vyzývá k 
rozvoji služeb elektronické správy, které 
zajišťují začlenění a dostupnost. Kromě 
toho se členské státy v roce 2006 
prostřednictvím „prohlášení z Rigy“ 
zavázaly zlepšovat přístupnost 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru.

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika
Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“ Komise oznámila, že internetové 
stránky veřejného sektoru by měly být plně 
přístupné do roku 2015.

(4) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro 
Evropu“, iniciativa v rámci strategie 
Evropa 2020, Komise oznámila, že 
internetové stránky veřejného sektoru by 
měly být plně přístupné do roku 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je velmi důležité posílit součinnost 
stěžejních iniciativ, jako je „Digitální 
agenda pro Evropu“, „Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa“, „Unie 
inovací“, „Mládež v pohybu“, „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ a „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení“.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Ratifikací úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením (dále jen „úmluva 
OSN“) se většina členských států a Unie 
při jejím uzavření zavázaly „k zajištění 
přístupu osob se zdravotním postižením 
mimo jiné k informačním a komunikačním 
technologiím na rovnoprávném základě 
s ostatními“ a „k přijetí vhodných opatření 
[…] na podporu přístupu osob se 
zdravotním postižením k novým 
informačním a komunikačním 
technologiím a systémům, včetně 
internetu“.

(6) Ratifikací úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením (dále jen „úmluva 
OSN“) se většina členských států a Unie 
při jejím uzavření zavázaly „k zajištění 
přístupu osob se zdravotním postižením 
mimo jiné k informačním a komunikačním 
technologiím na rovnoprávném základě 
s ostatními“ a „k přijetí vhodných opatření 
[…] na podporu přístupu osob se 
zdravotním postižením k novým 
informačním a komunikačním 
technologiím a systémům, znakovým 
jazykům, včetně internetu“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Univerzální design by se měl stát 
základem nových technologií, přičemž 
„univerzální design“ je popsán jako 
navrhování výrobků, vybavení, programů
a služeb tak, aby je mohly v co největší 
míře využívat všechny osoby bez nutnosti 
úprav nebo specializovaného designu1.
__________________
1 Úmluva Organizace spojených národů 
o právech osob se zdravotním postižením, 
článek 2

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská strategie pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020 
vychází z úmluvy OSN a obsahuje opatření 
v několika prioritních oblastech, včetně 
přístupnosti internetu, s cílem „zajistit 
přístupnost zboží, služeb (včetně 
veřejných) a pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením“.

(7) Evropská strategie pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020, 
jejímž cílem je odstranit překážky, které 
osobám se zdravotním postižením brání v 
zapojení do společnosti na rovnoprávném 
základě, vychází z úmluvy OSN a obsahuje 
opatření v několika prioritních oblastech, 
včetně přístupnosti internetu, s cílem 
„zajistit přístupnost zboží, služeb (včetně 
veřejných) a pomůcek pro osoby se 
zdravotním postižením“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění 
osob se zdravotním postižením a o 
Evropské strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením 2010-20201

zdůrazňuje, že inovativní ekonomiky 
založené na znalostech se nemohou 
rozvíjet bez přístupných obsahů a forem 
pro osoby se zdravotním postižením, na 
něž se vztahují právně závazné předpisy, 
například přístupných internetových 
stránek pro zrakově postižené a titulků 
označeného obsahu pro sluchově
postižené, včetně služeb hromadných 
sdělovacích prostředků, a služeb 
poskytovaných online pro osoby 
používající znakový jazyk, aplikací tzv. 
chytrých telefonů a hmatových a 
zvukových pomůcek ve veřejných 
médiích2.
__________________
1 Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby a
poskytovatelé odborné přípravy.

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby,
poskytovatelé odborné přípravy a kanály 
sociální komunikace, které jsou součástí 
internetové stránky.

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby a 
poskytovatelé odborné přípravy.

(9) Rychle rostoucí trh přístupnosti 
internetových stránek tvoří řada 
hospodářských subjektů, k nimž patří 
subjekty zabývající se tvorbou 
internetových stránek nebo vývojem 
softwarových nástrojů k vytváření, 
spravování a testování internetových 
stránek, dále subjekty zabývající se 
vývojem uživatelských nástrojů, například 
internetových prohlížečů a souvisejících 
pomocných technologií, subjekty 
provádějící ověřovací služby a 
poskytovatelé odborné přípravy. V této 
souvislosti je velmi důležité úsilí 
vynakládané v rámci Velké koalice pro 
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digitální pracovní místa, která navazuje 
na balíček týkající se zaměstnanosti, 
oslovuje odborníky v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a jejímž 
cílem je reagovat na rozdíly v 
dovednostech, včetně gramotnosti a 
pracovních dovedností v odvětví 
informačních a komunikačních 
technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nezbytné, aby se na základě dohody 
o požadavcích na přístupnost k 
internetovým stránkám subjektů veřejného 
sektoru sbližovaly vnitrostátní opatření na 
úrovni Unie, a tím se zabránilo 
roztříštěnosti. Tvůrci internetových stránek 
by tak získali větší jistotu a rovněž by se 
posílila interoperabilita. Použijí-li se 
požadavky na přístupnost, které jsou 
technologicky neutrální, nebude to bránit 
inovacím, naopak by je to mohlo podpořit.

(13) Je nezbytné, aby se na základě dohody 
o požadavcích na přístupnost k 
internetovým stránkám subjektů veřejného 
sektoru a určitých poskytovatelů služeb 
obecného zájmu sbližovaly vnitrostátní 
opatření na úrovni Unie, a tím se zabránilo 
roztříštěnosti. Tvůrci internetových stránek 
by tak získali větší jistotu a rovněž by se 
posílila interoperabilita. Použijí-li se
požadavky na přístupnost, které jsou 
technologicky neutrální, nebude to bránit 
inovacím, naopak by je to mohlo podpořit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nezbytné, aby se na základě dohody (13) Je nezbytné, aby se na základě dohody 
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o požadavcích na přístupnost k 
internetovým stránkám subjektů veřejného 
sektoru sbližovaly vnitrostátní opatření na 
úrovni Unie, a tím se zabránilo 
roztříštěnosti. Tvůrci internetových stránek 
by tak získali větší jistotu a rovněž by se 
posílila interoperabilita. Použijí-li se
požadavky na přístupnost, které jsou 
technologicky neutrální, nebude to bránit 
inovacím, naopak by je to mohlo podpořit.

o požadavcích na přístupnost k 
internetovým stránkám subjektů veřejného 
sektoru sbližovaly vnitrostátní opatření na 
úrovni Unie, a tím se zabránilo 
roztříštěnosti. Tvůrci internetových stránek 
by tak získali větší jistotu a rovněž by se 
posílila interoperabilita. Členské státy by 
při zadávání zakázek týkajících se obsahu 
internetových stránek měly podporovat 
stanovování přiměřených a 
interoperabilních požadavků na 
přístupnost. Technologicky neutrální
požadavky na přístupnost nebudou na 
překážku inovacím, naopak by je to mohlo 
podpořit.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího 
přístupu k službám veřejného sektoru on-
line a měli by obdržet služby a informace, 
které jim usnadní požívat jejich práv v 
rámci Unie, zejména práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území Unie a 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb.

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího 
přístupu k službám veřejného sektoru on-
line a měli by obdržet služby a informace, 
které jim usnadní každodenní život a 
požívání práv v rámci Unie, zejména práva 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
Unie a svobody usazování a volného 
pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)



PE514.740v01-00 14/96 AM\941519CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Význam online služeb v naší 
společnosti stále roste. Internet je 
nezbytným nástrojem pro přístup k 
informacím, vzdělávání a pro zapojení do 
společnosti. Proto musí být v zájmu 
sociálního začleňování všem osobám 
zajištěna přístupnost internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru a 
stejně tak stránek, které zajišťují základní 
služby pro veřejnost, například hlavních 
zpravodajských stránek a mediaték, 
bankovních služeb („online banking“), 
informací a služeb zájmových skupin atd.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Požadavky na přístupnost k 
internetovým stránkám vymezené v této 
směrnici jsou z hlediska technologií 
neutrální. Uvádějí pouze, které základní 
funkce musí být splněny, aby uživatel mohl 
vnímat nebo chápat internetovou stránku a 
její obsah a zacházet s nimi. Neupřesňují 
však, jak toho má být dosaženo nebo jakou 
technologii je třeba zvolit pro konkrétní 
stránku, informaci on-line nebo aplikaci.
Jako takové nemohou být tyto požadavky 
na překážku inovaci.

(16) Požadavky na přístupnost k 
internetovým stránkám vymezené v této 
směrnici jsou z hlediska technologií 
neutrální. Uvádějí pouze, které základní 
funkce musí být splněny, aby uživatel mohl 
vnímat nebo chápat internetovou stránku a 
její obsah a zacházet s nimi. Neupřesňují 
však, jak toho má být dosaženo nebo jakou 
technologii je třeba zvolit pro konkrétní 
stránku, informaci on-line nebo aplikaci.
Jako takové nemohou být tyto požadavky 
na překážku inovaci a tvoří platformu 
nezávislou na koncovém uživateli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Claude Moraes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měly být 
uplatňovány v rámci přístupu 
univerzálního designu, a  nikoli 
prostřednictvím samostatných, 
specializovaných nebo upravených
designů; navržené výrobky, vybavení, 
programy a služby by měly být v co 
největší míře použitelné pro všechny 
osoby, a to v souladu s článkem 9 Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, při podporování trhů s 
internetovým obsahem by měly svou úlohu 
hrát veřejné orgány. Vlády mohou 
stimulovat trhy s internetovým obsahem 
tím, že zpřístupní informace veřejného 
sektoru za transparentních, účinných a 
nediskriminačních podmínek. Je to 
důležitým zdrojem možného růstu 
inovačních služeb on-line.

(18) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, při podporování trhů s 
internetovým obsahem by měly svou úlohu 
hrát veřejné orgány. Vlády mohou 
stimulovat trhy s internetovým obsahem 
tím, že zpřístupní informace veřejného 
sektoru za transparentních, účinných a 
nediskriminačních podmínek. Je to 
důležitým zdrojem možného růstu 
inovačních služeb on-line. Mimo to budou 
od roku 2013 v tomto smyslu využívány 
nové a inovativní pilotní projekty, 
například v oblasti znakového jazyka, a to 
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na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu ze dne 6. června 2013 o 
financování, jímž je na další rozvoj 
vyčleněn rozpočet ve výši 750 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je zásadní, aby všechny zúčastněné 
strany měly i nadále zdarma volný přístup 
k příslušným předpisům a aby 
odpovědnost za jejich uplatňování a další 
rozvoj neležela výhradně na 
normalizačních organizacích a 
obchodních subjektech.

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby subjekty veřejného 
sektoru zpřístupnily určité typy svých 
internetových stránek, které jsou pro 
veřejnost zásadní, podle společných 
požadavků. Tyto druhy byly určeny ve 
srovnání v oblasti elektronické správy 
provedeném v roce 2001 a byly použity 
jako základ pro seznam uvedený v příloze.

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby subjekty veřejného 
sektoru a určití poskytovatelé služeb 
obecného zájmu zpřístupnily určité typy 
svých internetových stránek, které jsou pro 
veřejnost zásadní, podle společných 
požadavků. Tyto druhy byly určeny ve 
srovnání v oblasti elektronické správy 
provedeném v roce 2001 a byly použity 
jako základ pro seznam uvedený v příloze.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby subjekty veřejného 
sektoru zpřístupnily určité typy svých 
internetových stránek, které jsou pro 
veřejnost zásadní, podle společných 
požadavků. Tyto druhy byly určeny ve 
srovnání v oblasti elektronické správy 
provedeném v roce 2001 a byly použity 
jako základ pro seznam uvedený v příloze.

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby subjekty veřejného 
sektoru zpřístupnily určité typy svých 
internetových stránek, které jsou pro 
veřejnost zásadní, podle společných 
požadavků. Tyto druhy byly určeny ve 
srovnání v oblasti elektronické správy 
provedeném v roce 2001 a byly použity 
jako základ pro seznam uvedený v příloze.
Lhůty pro provedení požadavků této 
směrnice musí být odstupňovány tak, aby 
bylo možné rozšířit pole působnosti na 
veškeré internetové stránky subjektů 
veřejného sektoru, které služby poskytují 
přímo občanům. 

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tato směrnice stanoví požadavky na 
přístupnost k některým typům 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru. V zájmu usnadnění souladu 
dotčených internetových stránek 
s uvedenými požadavky a pro účely 
stanovení podrobných technických 
specifikací u těchto požadavků je nezbytné 
u dotčených internetových stránek, které 
splňují harmonizované normy, jež jsou 

(20) Tato směrnice stanoví požadavky na 
přístupnost k některým typům 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru a určitých poskytovatelů služeb 
obecného zájmu. V zájmu usnadnění 
souladu dotčených internetových stránek 
s uvedenými požadavky a pro účely 
stanovení podrobných technických 
specifikací u těchto požadavků je nezbytné 
u dotčených internetových stránek, které 
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vypracovány a zveřejněny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, 
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 
93/15/EHS a směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
č. 87/95/EHS a rozhodnutí č. 
1673/2006/ES, stanovit předpoklad 
souladu. Podle uvedeného nařízení mohou 
členské státy a Evropský parlament vznést 
námitku proti harmonizovaným normám, 
pokud se domnívají, že normy zcela 
nesplňují požadavky na přístupnost 
internetových stránek stanovené v této 
směrnici.

splňují harmonizované normy, jež jsou 
vypracovány a zveřejněny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, 
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 
93/15/EHS a směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
č. 87/95/EHS a rozhodnutí č. 
1673/2006/ES, stanovit předpoklad 
souladu. Podle uvedeného nařízení mohou 
členské státy a Evropský parlament vznést 
námitku proti harmonizovaným normám, 
pokud se domnívají, že normy zcela 
nesplňují požadavky na přístupnost 
internetových stránek stanovené v této 
směrnici.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise již vydala pověření M/376 
evropským normalizačním organizacím, 
aby vytvořily evropskou normu stanovující 
funkční požadavky na přístupnost pro 
produkty a služby informačních a 
komunikačních technologií, včetně 
internetového obsahu, které by mohly být 
použity při veřejných zakázkách, jakož i 
pro jiné účely například pro zakázky v 
soukromém sektoru. Za tímto účelem se 
požaduje, aby evropské normalizační 
organizace úzce spolupracovaly s 
příslušnými fóry a konsorcii pro odvětvové 
normy, včetně World Wide Web 

(21) Komise již vydala pověření M/376 
evropským normalizačním organizacím, 
aby vytvořily evropskou normu stanovující 
funkční požadavky na přístupnost pro 
produkty a služby informačních a 
komunikačních technologií, včetně 
internetového obsahu, které by mohly být 
použity při veřejných zakázkách, jakož i 
pro jiné účely například pro zakázky v 
soukromém sektoru. Za tímto účelem se 
požaduje, aby evropské normalizační 
organizace úzce spolupracovaly s 
příslušnými fóry a konsorcii pro odvětvové 
normy, včetně World Wide Web 
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Consortium (W3C WAI/). Z výsledků této 
práce by měla vycházet harmonizovaná 
norma, jejímž účelem by bylo poskytnout 
předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek 
stanovenými v této směrnici.

Consortium (W3C WAI/). Z výsledků této 
práce by měla vycházet harmonizovaná 
norma, jejímž účelem by bylo poskytnout 
předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek 
stanovenými v této směrnici. Je třeba 
připomenout, že podle zprávy o pokroku, 
kterou vydala Rada dne 24. května 2013, 
23 členských států již zavedlo své 
vnitrostátní politiky pro přístupnost 
internetových stránek a své normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V průběhu příprav a možných 
budoucích revizí příslušných evropských a 
harmonizovaných norem by příslušné 
evropské normalizační organizace měly 
být důrazně vybízeny k zajištění souladu s 
příslušnými mezinárodními normami (v 
současné době je to ISO/IEC 40500), aby 
se tak zabránilo fragmentaci a právní 
nejistotě;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro případ, že není k dispozici tato 
evropská norma, by měl být stanoven 

(23) Pro případ, že není k dispozici tato 
evropská norma, by měl být stanoven 
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předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek pro 
dotčené internetové stránky, které splňují 
ty části mezinárodní normy ISO/IEC 
40500:2012, které zahrnují Kritéria 
úspěchu a požadavky pro úroveň souladu 
AA. Mezinárodní norma ISO/IEC 
40500:2012 je naprosto stejná jako 
původní pokyny pro přístupnost 
internetového obsahu 2.0. Zúčastněné 
strany na mezinárodní i evropské úrovni 
obecně uznávají, že Kritéria úspěchu a 
požadavky pro úroveň souladu AA 
(Success Criteria and Requirements for 
Level AA conformance) stanovené pro 
internetové stránky ve verzi 2.0 pokynů pro 
přístupnost internetového obsahu (Web 
Content Accessibility Guidelines – WCAG 
2.0) od konsorcia W3C zajišťují základ pro 
přiměřené specifikace pro přístupnost 
internetových stránek. Bylo to zdůrazněno 
také v závěrech Rady o dostupné 
informační společnosti.

předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek pro 
dotčené internetové stránky, které splňují 
ty části mezinárodní normy ISO/IEC 
40500:2012, které zahrnují Kritéria 
úspěchu a požadavky pro úroveň souladu 
AA. Mezinárodní norma ISO/IEC 
40500:2012 je naprosto stejná jako 
původní pokyny pro přístupnost 
internetového obsahu 2.0. Zúčastněné 
strany na mezinárodní i evropské úrovni 
obecně uznávají, že Kritéria úspěchu a 
požadavky pro úroveň souladu AA 
(Success Criteria and Requirements for 
Level AA conformance) stanovené pro 
internetové stránky ve verzi 2.0 pokynů pro 
přístupnost internetového obsahu (Web 
Content Accessibility Guidelines – WCAG 
2.0) od konsorcia W3C zajišťují základ pro 
přiměřené specifikace pro přístupnost 
internetových stránek. Bylo to zdůrazněno 
také v závěrech Rady o dostupné 
informační společnosti. Technologická 
neutralita pokynů WCAG 2.0 přispěje 
k uplatnitelnosti této směrnice v 
budoucnu.

Or. es

Pozměňovací návrh 85
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky 

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru a 
určitých poskytovatelů služeb obecného 
zájmu po všechny následné aktualizace 
jejího obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
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s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

míru souladu internetové stránky 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každé dva roky podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice a zpřístupnit ji veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 

(24) Soulad s požadavky na přístupnost 
internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Metodika 
sledování souladu daných internetových 
stránek by měla být stanovena nejpozději 
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opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

jeden rok po přijetí této směrnice. Členské 
státy by měly každoročně podávat zprávu o 
výsledcích sledování a obecněji o seznamu 
opatření přijatých k provádění této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Metodika dlouhodobého sledování 
souladu daných internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek by měla být stanovena nejpozději 
jeden rok po přijetí této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přístupnost internetových stránek je bezodkladná záležitost, a tudíž by metodika sledování 
souladu s požadavky na přístupnost internetových stránek měla být stanovena nejpozději 
jeden rok po přijetí této směrnice.

Pozměňovací návrh 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Metodika dlouhodobého sledování 
souladu daných internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek by měla být stanovena nejpozději 
jeden rok po přijetí této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Metodika dlouhodobého sledování 
souladu daných internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek by měla být stanovena nejpozději 
jeden rok po přijetí této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Díky harmonizovanému rámci by se 
měly omezit překážky podnikání na 
vnitřním trhu pro odvětví tvorby 
internetových stránek a zároveň by se pro 
vlády a jiné subjekty měly snížit náklady 
na produkty a služby související s 
přístupností internetových stránek.

(25) Díky harmonizovanému rámci by se 
měly omezit překážky podnikání na 
vnitřním trhu pro odvětví tvorby 
internetových stránek a zároveň by se pro 
vlády a jiné subjekty měly snížit náklady 
na produkty a služby související s 
přístupností internetových stránek, což by 
přispělo k hospodářskému růstu a 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 



AM\941519CS.doc 25/96 PE514.740v01-00

CS

Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
Přezkumné řízení by mělo být použito pro 
definici metodiky, kterou by členské státy 
měly používat ke sledování souladu 
dotčených internetových stránek s těmito 
požadavky. Pro určení způsobů, jak by 
členské státy měly Komisi podávat zprávy 
o výsledcích tohoto sledování, by měl být 
použit poradní postup. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(27) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení příslušných 
ustanovení této směrnice by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
Přezkumné řízení by mělo být použito pro 
definici metodiky, kterou by členské státy 
měly používat ke sledování souladu 
dotčených internetových stránek s těmito 
požadavky. Pro určení způsobů, jak by 
členské státy měly Komisi podávat zprávy 
o výsledcích tohoto sledování, by měl být 
použit poradní postup. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
složení výboru uvedeného v této směrnici, 
a to s ohledem na účast osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, 

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru a určitých poskytovatelů 
služeb obecného zájmu, nemůže být 
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protože je k tomu zapotřebí harmonizace 
různých pravidel, která v současnosti 
existují v rámci jejich právních systémů, a 
může jej tedy být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, protože je k tomu zapotřebí 
harmonizace různých pravidel, která v 
současnosti existují v rámci jejich právních 
systémů, a může jej tedy být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, 
protože je k tomu zapotřebí harmonizace 
různých pravidel, která v současnosti 
existují v rámci jejich právních systémů, a 
může jej tedy být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, 
protože je k tomu zapotřebí harmonizace 
různých pravidel, která v současnosti 
existují v rámci jejich právních systémů, a 
může jej tedy být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je k dosažení tohoto cíle nezbytné, Přijetí 
harmonizovaného přístupu k přístupnosti 
internetových stránek v celé EU by snížilo 
náklady podnikům, které vyvíjejí 
internetové stránky, a tudíž i subjektům 
veřejného sektoru, jež jejich služby 
využívají. Přístup k informacím a službám 
nabízeným prostřednictvím internetových 
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stránek bude v budoucnu pro výkon 
základních práv občanů, včetně přístupu 
k zaměstnání, čím dál důležitější.

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením.

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru a určitých poskytovatelů služeb 
obecného hospodářského zájmu pro
všechny uživatele, zejména osoby s 
funkčním omezením včetně osob se 
zdravotním postižením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením.

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, a to včetně audiovizuálního 
obsahu, pro všechny uživatele, včetně osob 
se zdravotním postižením a seniorů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze. Tento seznam také bude muset být 
v závislosti na technologickém pokroku a 
digitalizaci veřejného sektoru v celé EU 
neustále aktualizován.

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru uvedené v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Ze stávajícího znění nevyplývá, zda se jedná pouze o uvedené subjekty nebo zda jmenované 
subjekty mají přiblížit, co by mělo být uvedeno.

Pozměňovací návrh 100
Claude Moraes
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní funkce a obsah 
internetových stránek, včetně položek ke 
stažení, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze.

Or. en

Odůvodnění

Zde je nutné podrobnější vysvětlení, které zajistí přístupnost veškerých prvků dané internetové 
stránky, včetně položek ke stažení. Tato zpráva se zabývá internetovými stránkami subjektů 
veřejného sektoru, které jsou pro veřejnost důležitým přístupovým bodem k formulářům a 
dokumentům.

Pozměňovací návrh 101
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny v 
příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny 
v příloze, včetně veškerého obsahu a 
dokumentů, které jsou k dispozici ke 
stažení, a internetových stránek orgánů, 
které zajišťují základní služby pro 
veřejnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty 
veřejného sektoru a jejichž typy jsou 
uvedeny v příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní funkce a obsah:

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) internetových stránek a internetových 
služeb subjektů veřejného sektoru (typy 
stránek jsou uvedeny v příloze).

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) internetových stránek a internetových 
služeb určitých poskytovatelů služeb 
obecného zájmu (typy stránek jsou 
uvedeny v příloze Ia).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V každém případě se ustanovení této 
směrnice musejí vztahovat na všechny 
internetové stránky, které službu nabízejí 
a ne jen na službu samotnou.

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru, než které jsou 
uvedeny v odstavci 2.

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru (subjekty 
veřejného sektoru a poskytovatelé služeb 
obecného zájmu), než které jsou uvedeny v 
odstavci 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru, než které jsou 
uvedeny v odstavci 2.

3. Členské státy by měly rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek.



PE514.740v01-00 32/96 AM\941519CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice se do prosince 2017 
postupně uplatní na všechny internetové 
stránky, které patří subjektům veřejného 
sektoru.

Or. es

Pozměňovací návrh 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Tato směrnice výslovně zahrnuje i ty
verze internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru, které jsou určeny pro 
mobilní zařízení (telefony nebo tablety), i 
funkce vytvořené za účelem usnadnění 
mobilního přístupu obecně.

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „Dotčenými internetovými stránkami“ 
se rozumí ty stránky, které jsou uvedené v 
čl. 1 odst. 2 této směrnice.

1) „Dotčenými internetovými stránkami“ 
se rozumí všechny verze těch 
internetových stránek, které jsou přístupné 
pomocí jednoho či více zařízení 
uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně verzí 
navržených tak, aby byly dostupné 
prostřednictvím mobilního zařízení, 
tabletu nebo jakýchkoli jiných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce, a jakýkoli hardwarový nebo 
softwarový systém, skrze nějž se uživatelé 
mohou přihlásit a s webovou stránkou 
komunikovat. Obsah zahrnuje textové i 
netextové informace i dokumenty a 
formuláře, které si uživatelé mohou 
stáhnout a s nimiž mohou pracovat online 
i offline. Dále zahrnuje zpracování 
digitálních formulářů a dokončování 
procesů identifikace a ověřování pravosti 
a platebních procesů. Obsah 
internetových stránek rovněž zahrnuje 
funkce a obsahy poskytované 
internetovými stránkami, které jsou ve 
vztahu k dotčeným internetovým stránkám 
externí, například prostřednictvím 
internetových odkazů. Zahrnuje také 
obsah sociálních médií vložený na tyto 
internetové stránky. Dále zahrnuje rovněž
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nástroje pro tvorbu obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu,
interakce a jakýkoli hardwarový nebo 
softwarový systém, skrze nějž se uživatelé 
mohou přihlásit a s webovou stránkou 
komunikovat. Obsah zahrnuje textové i 
netextové informace a dokumenty a 
formuláře, které si uživatelé mohou 
stáhnout a s nimiž mohou pracovat online 
i offline. Dále zahrnuje zpracování 
digitálních formulářů a dokončování 
procesů identifikace a ověřování pravosti 
a platebních procesů. Obsah 
internetových stránek rovněž zahrnuje 
funkce a obsahy poskytované 
internetovými stránkami, které jsou ve 
vztahu k dotčeným internetovým stránkám 
externí, například prostřednictvím 
internetových odkazů. Zahrnuje také 
obsah sociálních médií vložený na tyto 
internetové stránky. Dále zahrnuje rovněž
nástroje pro tvorbu obsahu.

Or. en

Odůvodnění

Často se stává, že jinak dobře navržené internetové stránky odkazují na naprosto nepřístupné
dokumenty nebo formuláře ke stažení. Veřejné orgány mají povinnost zajistit, aby sociální 
média atp. byla přístupná všem, a to i osobám se zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 113
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce. To zahrnuje mimo jiné jakýkoli 
hardwarový nebo softwarový systém, skrze 
nějž se uživatelé mohou přihlásit a s 
webovou stránkou komunikovat.
Zahrnuje textové i netextové informace a 
dokumenty a formuláře, které si uživatelé 
mohou stáhnout a s nimiž mohou 
pracovat online i offline. Dále zahrnuje 
digitální formuláře a dokončování 
procesů identifikace a ověřování pravosti 
a platebních procesů. Platí to rovněž pro 
funkce a obsahy poskytované 
internetovými stránkami, které jsou ve 
vztahu k dotčeným internetovým stránkám 
externí, například prostřednictvím 
internetových odkazů. Zahrnuje také 
obsah sociálních médií vložený na tyto 
internetové stránky.

Or. en

Odůvodnění

Příliš často dochází k tomu, že dobře navržené internetové stránky odkazují na naprosto 
nepřístupné nebo formuláře dokumenty ke stažení. Proto je nutné zajistit přístupnost také 
těchto odkazů a dokumentů.

Pozměňovací návrh 114
Adam Bielan
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce, a jakýkoli hardwarový nebo 
softwarový systém, skrze nějž se uživatelé 
mohou přihlásit a s webovou stránkou 
komunikovat. Obsah zahrnuje textové i 
netextové informace a dokumenty a 
formuláře, které si uživatelé mohou 
stáhnout a s nimiž mohou pracovat online 
i offline. Dále zahrnuje zpracování 
digitálních formulářů a dokončování 
procesů identifikace a ověřování pravosti 
a platebních procesů. Obsah rovněž 
zahrnuje obsah sociálních médií vložený 
na tyto internetové stránky a nástroje 
určené pro tvorbu obsahu uživateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu a 
interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace a součásti uživatelského 
rozhraní, které mají být sděleny uživateli 
prostřednictvím uživatelské aplikace, 
včetně kódu nebo označení, jež vymezuje 
strukturu a prezentaci obsahu a interakce.
Obsah internetových stránek zahrnuje 
textové i netextové informace, stahování 
dokumentů a formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů a dokončování procesů 
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ověřování pravosti a identifikace 
a platebních procesů. Obsah 
internetových stránek rovněž zahrnuje 
funkce poskytované internetovými 
stránkami, které jsou ve vztahu 
k dotčeným internetovým stránkám 
externí, například prostřednictvím 
internetových odkazů, za předpokladu, že 
externí internetové stránky představují 
jediný způsob předání informace a služby 
uživateli. Obsah rovněž pokud možno 
zahrnuje obsah sociálních médií vložený 
na tyto internetové stránky a nástroje 
využívané ke tvorbě obsahu těchto 
internetových stránek.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „Nástroji pro tvorbu obsahu“ se 
rozumí software, který lze použít ke tvorbě 
internetového obsahu, včetně obsahu 
tvořeného uživateli.
K těmto nástrojům mimo jiné patří 
nástroje pro tvorbu obsahu internetových 
stránek, software pro upravení zdrojového 
kódu nebo značkování, software pro 
aktualizaci částí webových stránek (např. 
blogy, wikipedie, on-line fóra) a tak dále.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „Nástroji pro tvorbu obsahu“ se 
rozumí software, který lze použít ke tvorbě 
internetového obsahu, včetně obsahu 
tvořeného uživateli. K těmto nástrojům 
mimo jiné patří nástroje pro tvorbu 
obsahu internetových stránek, software 
pro úpravu zdrojového kódu nebo 
značkování (markup), software pro 
aktualizaci částí webových stránek (např.
blogy, wikipedie, on-line fóra) a tak dále.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „Nástroje pro tvorbu obsahu“ 
zahrnují software, který lze použít ke 
tvorbě internetového obsahu, včetně 
obsahu tvořeného uživateli. K těmto 
nástrojům mimo jiné patří nástroje pro 
tvorbu obsahu internetových stránek, 
software pro úpravu zdrojového kódu 
nebo značkování (markup), software pro 
aktualizaci částí webových stránek (např. 
blogy, wikipedie, on-line fóra) a tak dále.

Or. en

Odůvodnění

Nejsou-li nástroje pro tvorbu obsahu určené pro tvorbu obsahu uživateli přístupné, nebudou 
dostupné ani příslušné interaktivní části internetové stránky.
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Pozměňovací návrh 119
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „Nástroje pro tvorbu obsahu“ 
zahrnují software, který lze použít ke 
tvorbě internetového obsahu, včetně 
obsahu tvořeného uživateli. K těmto 
nástrojům mimo jiné patří nástroje pro 
tvorbu obsahu internetových stránek, 
software pro úpravu zdrojového kódu 
nebo značkování (markup), software pro 
aktualizaci částí webových stránek (např. 
blogy, wikipedie, on-line fóra) a tak dále.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním.

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním, bez ohledu na to, jaké 
zařízení je k interakci s obsahem použito.
Nabízí-li mobilní aplikace navržená
vlastníky internetové stránky v porovnání 
s danou internetovou stránkou stejný 
nebo rozšířený soubor služeb, vztahuje se 
tato definice také na rozhraní a na 
fungování těchto mobilních aplikací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním.

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním, bez ohledu na to, jaké 
zařízení je k interakci s obsahem použito.
Nabízí-li mobilní aplikace navržená
vlastníky internetové stránky v porovnání 
s danou internetovou stránkou stejný 
nebo rozšířený soubor služeb, vztahuje se 
tato definice také na rozhraní a na 
fungování těchto mobilních aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní aplikace jsou často navrženy poskytovateli služeb s cílem usnadnit zákazníkům 
praktické postupy a v některých případech dokonce nabízí další služby a funkce nad rámec
toho, co obsahuje internetová stránka. V tomto nově vznikajícím odvětví mobilních aplikací, 
které umožňuje přístup ke službám, by uživatelé se zdravotním postižením neměli být 
opomíjeni.

Pozměňovací návrh 122
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 



AM\941519CS.doc 41/96 PE514.740v01-00

CS

internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním.

obsah internetových stránek pro uživatele, 
a zahrnuje internetové prohlížeče, 
přehrávače médií, moduly plug-in a další 
programy, které mohou napomoci při 
získávání a zobrazování obsahu 
internetových stránek a interakci s ním, bez 
ohledu na to, jaké zařízení je k interakci 
s obsahem použito. Nabízí-li mobilní 
zařízení v porovnání s danou internetovou 
stránkou stejný nebo rozšířený soubor 
služeb, vztahuje se tato definice také na 
rozhraní a na fungování těchto mobilních 
aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním.

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání a 
zobrazování obsahu internetových stránek 
a interakci s ním. To by mělo platit bez 
ohledu na to, jaké zařízení je k interakci 
s obsahem použito. Nabízí-li mobilní 
aplikace navržená vlastníky internetové 
stránky v porovnání s danou internetovou 
stránkou stejný nebo rozšířený soubor 
služeb, vztahuje se tato definice také na 
rozhraní a na fungování těchto mobilních 
aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní aplikace jsou často navrženy poskytovateli služeb s cílem usnadnit zákazníkům 
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praktické postupy a v tomto nově vznikajícím odvětví mobilních aplikací, které umožňuje 
přístup ke službám, by uživatelé se zdravotním postižením neměli být opomíjeni.

Pozměňovací návrh 124
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „Subjektem veřejného sektoru“ se 
rozumí státní, regionální nebo místní 
orgány, veřejnoprávní subjekty podle 
definice v čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a sdružení vytvořená jedním 
nebo několika takovými orgány nebo 
jedním nebo několika takovými 
veřejnoprávními subjekty.

8) „Subjektem veřejného sektoru“ se 
rozumí subjekty, které vykonávají veřejné 
úkoly. Zahrnují veřejnoprávní subjekty 
podle definice v čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a veškeré subjekty, které byly 
výše uvedenými subjekty pověřeny 
vykonáváním veřejných úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Internetovými stránkami, které 
provozují subjekty veřejného sektoru,“ se 
rozumí internetové stránky, které jsou 
vytvářeny, zajišťovány, udržovány či 
spolufinancovány subjekty veřejného 
sektoru nebo spolufinancovány 
z finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Službami obecného zájmu“ se 
rozumí služby, které podle veřejných 
orgánů členských států na vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni slouží 
obecnému zájmu, a na něž se tudíž 
vztahují zvláštní povinnosti stanovené pro 
veřejné služby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Přístupností internetových stránek“ 
se rozumí zásady a postupy, které mají být 
při tvorbě dotčených internetových 
stránek dodržovány s cílem zpřístupnit 
obsah a funkce těchto stránek všem 
uživatelům, včetně osob se zdravotním 
postižením. Přístupnost internetových 
stránek se zakládá zejména na zásadách 
a postupech, které posilují vnímání, 
orientaci, zacházení, interakci 
a porozumění uživatele, a umožňuje 
také používání pomocné technologie nebo 
augmentativní a alternativní komunikace.

Or. en

Odůvodnění

Koncepci přístupnosti internetových stránek a přístupnosti obecně je nutné pojímat uceleně.
Proto je nezbytně nutné zabývat se nejen obsahem, ale i funkcemi internetových stránek, díky 
čemuž bude v případě potřeby možné použít pomocné technologie.
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Pozměňovací návrh 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Přístupností internetových stránek“ 
se rozumí zásady a postupy, které mají být 
při tvorbě dotčených internetových 
stránek dodržovány s cílem zpřístupnit 
obsah těchto stránek všem uživatelům, 
včetně osob se zdravotním postižením a 
seniorů. Přístupnost internetových 
stránek se zakládá zejména na zásadách 
a postupech, které posilují vnímání, 
orientaci, zacházení, interakci 
a porozumění ze strany uživatele, 
a umožňuje také používání pomocné 
technologie, znakového jazyka nebo 
augmentativní a alternativní komunikace.
Obsah internetových stránek zahrnuje 
textové i netextové informace a dále 
stahování formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů, ověřování pravosti a 
transakce, jako je vyřizování případů a 
plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Pomocnou technologií“ se rozumí 
jakýkoli předmět, zařízení nebo 
produktový systém, který je jako takový 
získán obchodní cestou, financován 
z rozpočtu Unie nebo z jejích fondů jako 
pilotní projekt, šířen vládou nebo upraven 
či přizpůsoben a použit ke zvýšení, udržení 
nebo zlepšení funkčních schopností osob 
se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Pomocnou technologií“ se rozumí 
jakýkoli předmět, zařízení nebo 
produktový systém, který je jako takový 
získán nebo upraven či přizpůsoben 
a použit ke zvýšení, udržení nebo zlepšení 
funkčních schopností osob se zdravotním 
postižením.

Or. en

Odůvodnění

Pomocnou technologii využívají osoby se zdravotním postižením, aby mohly vykonávat 
funkce, které by pro ně jinak byly obtížné nebo neproveditelné. Zahrnují různá zařízení od 
zařízení usnadňujících mobilitu, jako jsou chodítka a vozíky, až po hardware a software, jako 
jsou přizpůsobené klávesnice nebo odečítače obrazovky.

Pozměňovací návrh 131
Claude Moraes
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Univerzálním designem” se rozumí 
navrhování výrobků, vybavení, programů 
a služeb tak, aby je mohly v co největší 
míře využívat všechny osoby bez nutnosti 
úprav nebo specializovaného designu.
„Univerzální design“ nevylučuje 
podporné pomůcky pro určité skupiny 
osob se zdravotním postižením, pokud 
jsou zapotřebí.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice „univerzálního designu“ je uvedena v Úmluvě Organizace spojených národů 
o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby byly dotčené 
internetové stánky zpřístupněny

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby byly dotčené 
internetové stánky zpřístupněny 
prostřednictvím neutrální technologie a 
zdarma

Or. es

Pozměňovací návrh 133
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, přičemž bude přizpůsoben 
obsah, prezentace a interakce, a v případě 
nutnosti poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy;

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
se v nich uživatel mohl orientovat, mohl je
vnímat, zacházet s nimi, porozumět jim, 
pracovat s nimi a využívat je, přičemž 
bude přizpůsoben obsah, prezentace a 
interakce, a v případě nutnosti poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy;

Or. fr

Odůvodnění

Koncepci přístupnosti internetových stránek a přístupnosti obecně je nutné pojímat uceleným 
a jednoznačným způsobem. Požadavky na přístupnost musí být přesně stanoveny a musí se 
dotýkat skutečných potřeb osob se zdravotním postižením

Pozměňovací návrh 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, přičemž bude přizpůsoben 
obsah, prezentace a interakce, a v případě 
nutnosti poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy;

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatelé, včetně osob se zdravotním 
postižením a seniorů, mohli vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, přičemž 
bude přizpůsoben obsah, prezentace a 
interakce, a v případě nutnosti poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a
porozumět jim, přičemž bude přizpůsoben 
obsah, prezentace a interakce, a v případě 
nutnosti poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy;

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vždy samostatně vnímat, 
zacházet s nimi, porozumět jim a pracovat 
s nimi, přičemž bude přizpůsoben obsah, 
prezentace a interakce, a v případě nutnosti 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsobem, který usnadňuje
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a podpůrnými technologiemi na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

způsobem, který zajišťuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
podpůrnými technologiemi na úrovni Unie 
a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomocí přístupu založeného na 
univerzálním designu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 do 31. prosince 2015.

2. Členské státy provedou ustanovení
odstavce 1 nejpozději do 1. ledna 2015 u 
veškerého nového obsahu dotčených
internetových stránek a nejpozději do 
1. ledna 2017 u veškerého staršího
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 do 31. prosince 2015.

2. Členské státy provedou ustanovení
odstavce 1 nejpozději do 1. ledna 2015 u 
veškerého nového obsahu dotčených
internetových stránek a nejpozději do 
1. ledna 2017 u veškerého staršího
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 do 31. prosince 2015.

2. Členské státy provedou ustanovení
odstavce 1 nejpozději do 1. ledna 2015 u 
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veškerého nového obsahu dotčených
internetových stránek a nejpozději do 
1. ledna 2017 u veškerého staršího
obsahu.

Or. en

Odůvodnění

Lze dosáhnout toho, aby byla zajištěna přístupnost nového obsahu internetových stránek a 
aby byl přehodnocen cíl Evropské komise plně zpřístupnit stránky veřejného sektoru do roku 
2015.

Pozměňovací návrh 141
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 do 31. prosince 2015.

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 v souladu se svým 
administrativním, institucionálním a 
právním rámcem u všech internetových 
stránek provozovaných subjekty veřejného 
sektoru, a to do 31. prosince 2015 u 
veškerého nového obsahu internetových 
stránek a nejpozději do 31. prosince 2017 
u veškerého staršího obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Z technických důvodů se zavede 
dvouleté přechodné období pro živé 
vysílání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s článkem 2 Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
znamená „univerzální design“ 
navrhování výrobků, vybavení, programů 
a služeb tak, aby je mohly v co největší 
míře využívat všechny osoby bez nutnosti 
úprav nebo specializovaného designu.
„Univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny 
osob se zdravotním postižením, pokud 
jsou zapotřebí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Informace o přístupnosti a veškeré 
další informace pro spotřebitele musí být 
k dispozici v přístupných formátech a 
v plné míře zohledňovat preference 
spotřebitelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. V rámci své činnosti poskytují vlastníci 
internetových stránek spotřebitelům 
podstatné informace tak, aby jim umožnili 
posoudit míru přístupnosti dané 
internetoví stránky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U dotčených internetových stránek, které 
splňují harmonizované normy nebo jejich 
části, na něž Komise v souladu s nařízením 
(EU) č. 1025/2012 vytvořila a zveřejnila 
odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, 
se předpokládá, že jsou v souladu 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, na něž se vztahují uvedené normy 
nebo jejich části, stanovenými v článku 3.

U dotčených internetových stránek, které 
splňují harmonizované normy nebo jejich 
části, na něž Komise v souladu s nařízením 
(EU) č. 1025/2012 vytvořila a zveřejnila 
odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, 
se předpokládá, že jsou v souladu 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, na něž se vztahují uvedené normy 
nebo jejich části, stanovenými v článku 3.

Za uplatňování těchto norem bude 
odpovědná Komise a příslušné orgány 
členských států.

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že odkazy na evropské normy 
uvedené v odstavci 1 dosud nebyly 
stanoveny, se u dotčených internetových 
stránek, jež splňují části normy ISO/IEC 
40500:2012, která zahrnuje Kritéria 
úspěchu a požadavky pro úroveň souladu 
AA, předpokládá, že jsou v souladu s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3.

3. V případě, že odkazy na evropské normy 
uvedené v odstavci 1 dosud nebyly 
stanoveny, se u dotčených internetových 
stránek, jež splňují mezinárodně uznávaná 
doporučení WCAG 2.0, která zahrnují
Kritéria úspěchu a požadavky pro úroveň 
souladu AA, předpokládá, že jsou v 
souladu s požadavky na přístupnost 
internetových stránek stanovenými v 
článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy prosazují, aby internetové 
stránky obsahovaly prohlášení o své 
přístupnosti, zejména o svém souladu s 
touto směrnicí a případně dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky obsahovaly prohlášení o své 
přístupnosti, zejména o svém souladu s 
touto směrnicí a případně dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů. Přílohou této směrnice je návrh 
vzorových informací o přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy prosazují, aby internetové 
stránky obsahovaly prohlášení o své 

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky obsahovaly jasné a stručné 
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přístupnosti, zejména o svém souladu s 
touto směrnicí a případně dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů.

prohlášení o své přístupnosti, zejména o 
svém souladu s touto směrnicí a dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření s cílem 
usnadnit uplatňování požadavků na 
přístupnost internetových stránek podle 
definice v článku 3 na všechny internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru nad 
rámec dotčených stránek, zejména na 
internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru, na něž se vztahují stávající 
vnitrostátní právní předpisy nebo příslušná 
opatření týkající se přístupnosti 
internetových stránek.

2. Členské státy přijmou opatření s cílem 
usnadnit uplatňování požadavků na 
přístupnost internetových stránek podle 
definice v článku 3 na všechny internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru nad 
rámec dotčených stránek, zejména na 
internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru, na něž se vztahují stávající 
vnitrostátní právní předpisy nebo příslušná 
opatření týkající se přístupnosti 
internetových stránek. Členské státy 
zavedou zákonnou povinnost zvyšovat 
povědomí subjektů veřejného sektoru, 
které vyvíjí internetové stránky, i ostatních 
zúčastněných stran, pokud jde o 
přístupnost internetových stránek. Kromě 
toho budou muset členské státy povinně 
poskytovat školící programy pro 
pracovníky subjektů veřejného sektoru 
s cílem ještě více usnadnit konkrétní 
uplatňování požadavků na přístupnost 
internetových stránek.

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporou toho, aby byl zřízen nebo 
jmenován veřejný orgán, jehož cílem bude 
sledovat dodržování požadavků na 
přístupnost internetových stránek, jak 
stanoví článek 3;

Or. fr

Odůvodnění

Není-li k dispozici závazný mechanismus pro vymáhání práva, vzniká obava, že vlastníci 
internetových stránek nebudou problematice přístupnosti věnovat potřebnou pozornost.

Pozměňovací návrh 152
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) členské státy mimo jiné 
vymezí úkoly a pravomoci tohoto 
příslušného orgánu, včetně toho, aby 
k němu nevládní sdružení a organizace 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením mohly podávat stížnosti na 
porušení právních předpisů.

Or. fr

Odůvodnění

Není-li k dispozici závazný mechanismus pro vymáhání práva, vzniká obava, že vlastníci 
internetových stránek nebudou problematice přístupnosti věnovat potřebnou pozornost.

Pozměňovací návrh 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V oblasti informačních a 
komunikačních technologií členské státy 
usilují o nová řešení, která budou 
uživatelsky vstřícná a určená osobám se 
zdravotním postižením a seniorům, a dále 
podporují odbornou přípravu a vzdělávání 
za účelem zlepšení digitálních znalostí 
těchto osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy prosazují a podporují 
vzdělávací programy v oblasti přístupnosti 
internetových stránek, přičemž tyto 
programy jsou určeny zúčastněným 
stranám, včetně úředníků a zaměstnanců 
veřejných subjektů a orgánů a organizací, 
které poskytují základní služby veřejnosti, 
a týkají se tvorby, spravování a 
aktualizace internetových stránek, včetně 
jejich obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy se podílí na činnostech 
zaměřených na zvyšování povědomí o 
požadavcích na přístupnost internetových 
stránek a o přínosech pro uživatele, a 
podporují tak rozvoj přístupného designu 
internetových stránek v soukromém 
sektoru a v sektoru nevládních organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy prosazují a podporují 
přístupnost internetových stránek pomocí 
vzdělávacích programů určených 
zúčastněným stranám, zaměstnancům 
veřejných subjektů a organizací, které 
poskytují základní služby veřejnosti, o 
tvorbě, spravování a aktualizaci 
internetových stránek, včetně jejich 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy prosazují a podporují 
odbornou přípravu v oblasti přístupnosti 
internetových stránek určenou příslušným 
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zúčastněným stranám, včetně úředníků, 
zaměstnanců veřejných subjektů, orgánů 
a organizací, které poskytují základní 
služby veřejnosti, týkající se tvorby, 
spravování a aktualizace internetových 
stránek a obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují vhodné 
mechanismy pro konzultace o přístupnosti 
internetových stránek s příslušnými 
zúčastněnými stranami a zveřejňují vývoj v 
politice zpřístupňování internetových 
stránek spolu se zkušenostmi a zjištěními z 
realizace souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek.

3. Členské státy podporují zavedení 
povinných mechanismů pro konzultace o 
přístupnosti internetových stránek s 
příslušnými zúčastněnými stranami, jako
jsou koncoví uživatelé a jejich zastupující 
organizace, a zveřejňují vývoj v politice 
zpřístupňování internetových stránek spolu 
se zkušenostmi a zjištěními z realizace 
souladu s požadavky na přístupnost 
internetových stránek.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely ročního
podávání zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl 
přezkoumán vývoj trhu a technologií a 

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s příslušným 
odvětvím a se zúčastněnými subjekty 
občanské společnosti, k nimž patří 
především organizace zastupující osoby se 
zdravotním postižením, aby pro účely 
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pokrok v přístupnosti internetových stránek 
a aby docházelo k výměně osvědčených 
postupů.

podávání zpráv jednou za dva roky podle 
článku 7a byl přezkoumán vývoj trhu a 
technologií a pokrok v přístupnosti 
internetových stránek a aby docházelo k 
výměně osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely ročního 
podávání zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl 
přezkoumán vývoj trhu a technologií a 
pokrok v přístupnosti internetových stránek 
a aby docházelo k výměně osvědčených 
postupů.

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím, 
sociálními partnery a zúčastněnými 
subjekty občanské společnosti, aby pro 
účely ročního podávání zpráv podle čl. 7 
odst. 4 byl přezkoumán vývoj trhu a 
technologií a pokrok v přístupnosti 
internetových stránek a aby docházelo k 
výměně osvědčených postupů. Zvláštní 
pozornost je věnována 
konkurenceschopnosti společností v 
daném odvětví, zejména malých a 
středních podniků, aby jejich fungování 
nebylo vystaveno žádné další zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy spolupracují za podpory 4. Členské státy spolupracují s daným 
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Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely ročního 
podávání zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl 
přezkoumán vývoj trhu a technologií a 
pokrok v přístupnosti internetových stránek 
a aby docházelo k výměně osvědčených 
postupů.

odvětvím a zúčastněnými subjekty 
občanské společnosti na vnitrostátní 
úrovni a za podpory Komise na úrovni 
Unie, aby pro účely ročního podávání 
zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl přezkoumán 
vývoj trhu a technologií a pokrok v 
přístupnosti internetových stránek a aby 
docházelo k výměně osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská komise navrhne předpis, 
podle nějž se orgány EU přizpůsobí 
požadavkům této směrnice.

Or. es

Pozměňovací návrh 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. V každém členském státě bude 
stanoven veřejný orgán odpovědný za 
uplatňování příslušného zákona.  Tento 
orgán odpovědný za uplatňování se stane 
centrem pro zdroje určené na přístupnost 
a bude subjektům veřejného sektoru 
pomáhat se zajišťováním přístupnosti 
jejich internetových stránek a zároveň 
umožňovat zapojení nejvýznamnějších 
organizací zdravotně postižených osob a 
jejich rodin.
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Or. es

Pozměňovací návrh 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Sociální partneři se účastní vývoje a 
uplatňování zmíněných vzdělávacích 
programů a programů na zvyšování 
povědomí.

Or. es

Pozměňovací návrh 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Donucovací orgán a jeho úkoly

1. Každý členský stát zřídí nebo jmenuje 
jeden orgán, který ponese odpovědnost za 
prosazování této směrnice a jemuž bude 
svěřena pravomoc sledovat soulad 
internetových stránek s obecnými 
požadavky na přístupnost stanovenými v 
článku 3, a zajistí, aby tyto orgány měly a 
používaly lidské a finanční zdroje a 
pravomoci nezbytné k přijímání vhodných 
opatření, která jim podle této směrnice 
přísluší. Tyto příslušné orgány zahrnují 
organizace zastupující osoby se 
zdravotním postižením.
2. Každý členský stát vymezí úkoly, 
pravomoci, organizaci a způsob 
spolupráce příslušných orgánů v souladu 
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s článkem 7, včetně toho, že nevládní 
organizace a sdružení spotřebitelů 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením mohou podat stížnost ohledně 
jakéhokoli porušení povinnosti, kterou 
členským státům ukládá tato směrnice.
3. Členské státy průběžně informují 
Komisi o svých prováděcích opatřeních 
souvisejících s odstavcem 2 a Komise tyto 
informace předává ostatním členským 
státům.
4. Donucovací orgán podává zprávy o 
prováděcích opatřeních souvisejících s 
odstavcem 2 příslušnému orgánu na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Donucovací orgán a jeho úkoly

1. Každý členský stát zřídí nebo jmenuje 
jeden orgán, který ponese odpovědnost za 
prosazování této směrnice a jemuž bude 
svěřena pravomoc sledovat soulad 
internetových stránek s obecnými 
požadavky na přístupnost stanovenými v 
článku 3, a zajistí, aby tyto orgány měly a 
používaly lidské a finanční zdroje a 
pravomoci nezbytné k přijímání vhodných 
opatření, která jim podle této směrnice 
přísluší. Tyto příslušné orgány zahrnují 
organizace zastupující osoby se 
zdravotním postižením.
2. Každý členský stát vymezí úkoly, 
pravomoci, organizaci a způsob 
spolupráce příslušných orgánů v souladu 
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s článkem 7, včetně toho, že nevládní 
organizace a sdružení spotřebitelů 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením mohou podat stížnost ohledně 
jakéhokoli porušení povinnosti, kterou 
členským státům ukládá tato směrnice.
3. Členské státy průběžně informují 
Komisi o svých prováděcích opatřeních 
souvisejících s odstavcem 2 a Komise tyto 
informace předává ostatním členským 
státům.
4. Donucovací orgán podává zprávy o 
prováděcích opatřeních souvisejících s 
odstavcem 2 příslušnému orgánu na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Pozměňovací návrh 167
Marian Harkin

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Donucovací orgán a jeho úkoly

1. Každý členský stát zřídí nebo jmenuje 
jeden orgán, který ponese odpovědnost za 
prosazování této směrnice a jemuž bude 
svěřena pravomoc sledovat soulad 
internetových stránek s obecnými 
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požadavky na přístupnost stanovenými v 
článku 3. Tyto příslušné orgány zahrnují 
organizace zastupující osoby se 
zdravotním postižením.
2. Každý členský stát vymezí úkoly, 
pravomoci, organizaci a způsob 
spolupráce příslušných orgánů v souladu 
s článkem 7, včetně možnosti podat 
stížnost ohledně jakéhokoli porušení 
povinnosti, kterou členským státům 
ukládá tato směrnice.
3. Členské státy průběžně informují 
Komisi o svých prováděcích opatřeních 
souvisejících s odstavcem 2 a tyto 
informace jsou veřejně dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Postup podávání stížností

1) Každý subjekt (fyzická nebo právnická 
osoba), který se domnívá, že tato směrnice 
byla porušena, může v případě potřeby na 
tuto skutečnost upozornit vlastníky 
internetových stránek.
2) Pokud subjekt tímto způsobem 
nedosáhne nápravy, může podat stížnost 
kterémukoli příslušnému orgánu, jako je 
například orgán určený v čl. 6 odst. 2 
písm. b).

Or. fr

Odůvodnění

Není-li k dispozici závazný mechanismus pro vymáhání práva, vzniká obava, že vlastníci 
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internetových stránek nebudou problematice přístupnosti věnovat potřebnou pozornost.

Pozměňovací návrh 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Prováděcí a prosazovací opatření

Pro účely této směrnice, a zejména čl. 1 
odst. 2 této směrnice, jsou příslušné 
orgány členských států oprávněny 
v případě potřeby přijímat mimo jiné níže 
uvedená opatření:
a) u každé internetové stránky:
i) další postup ve věci stížnosti pro 
nepřístupnost internetové stránky v 
přiměřeném časovém rámci,
ii) působit jako informační centrum pro 
veřejné subjekty a orgány,
iii) vzdělávat úředníky a zaměstnance 
veřejných subjektů a orgánů, pokud jde o 
přístupnost internetových stránek a 
internetových služeb,
iiii) vydávat doporučení ohledně 
provádění této směrnice;
b) u internetových stránek, které nejsou 
v plné míře přístupné:
i) je-li nepřístupnost slučitelná s touto 
směrnicí, žádat, aby na stránkách byla 
umístěna vhodná, jasně formulovaná a 
snadno srozumitelná upozornění na 
překážky přístupnosti, a to v úředních 
jazycích členských států, v nichž se 
internetové stránky používají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Prováděcí a prosazovací opatření

Pro účely této směrnice, a zejména čl. 1 
odst. 2 této směrnice, jsou příslušné 
orgány členských států oprávněny 
v případě potřeby přijímat mimo jiné níže 
uvedená opatření:
a) u každé internetové stránky:
i) další postup ve věci stížnosti pro 
nepřístupnost internetové stránky v 
přiměřeném časovém rámci,
ii) působit jako informační centrum pro 
veřejné subjekty a orgány,
iii) vzdělávat úředníky a zaměstnance 
veřejných subjektů a orgánů, pokud jde o 
přístupnost internetových stránek a 
internetových služeb,
iiii) vydávat doporučení ohledně 
provádění této směrnice;
b) u internetových stránek, které nejsou 
v plné míře přístupné:
i) je-li nepřístupnost slučitelná s touto 
směrnicí, žádat, aby na stránkách byla 
umístěna vhodná, jasně formulovaná a 
snadno srozumitelná upozornění na 
překážky přístupnosti, a to v úředních 
jazycích členských států, v nichž se 
internetové stránky používají.

Or. en

Odůvodnění

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
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attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Pozměňovací návrh 171
Marian Harkin

Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Prováděcí a prosazovací opatření

Pro účely této směrnice jsou příslušné 
orgány členských států oprávněny 
v případě potřeby přijímat mimo jiné níže 
uvedená opatření:
i) další postup ve věci stížnosti pro 
nepřístupnost internetové stránky v 
přiměřeném časovém rámci,
ii) působit jako informační centrum pro 
veřejné subjekty a orgány,
iii) vzdělávat úředníky a zaměstnance 
veřejných subjektů a orgánů o 
přístupnosti internetových stránek a 
internetových služeb,
iv) vydávat doporučení ohledně provádění 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sledují soulad dotčených 
internetových stránek s požadavky na 
přístupnost internetových stránek neustále 
a za pomoci metodiky stanovené v odstavci 
4.

1. Členské státy sledují soulad dotčených 
internetových stránek s požadavky na 
přístupnost internetových stránek neustále 
a za pomoci metodiky stanovené v odstavci 
4.

Členské státy by za tímto účelem měly 
určit příslušný orgán. Tento orgán ponese 
odpovědnost za prosazování této směrnice 
a k plnění svého úkolu bude mít nezbytné 
zdroje. Tyto příslušné orgány budou 
zahrnovat organizace zastupující osoby se 
zdravotním postižením. Každý členský stát 
vymezí úkoly, pravomoci, organizaci a 
způsob spolupráce příslušného orgánu.
Členské státy informují Komisi 
o určených příslušných orgánech do 30. 
června 2014.
Členské státy průběžně informují Komisi 
o souladu daných internetových stránek a 
tyto informace jsou veřejně dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná ke srozumitelnému informování 
uživatelů či jiných zúčastněných stran 
o možnosti podat stížnost určenému 
příslušnému orgánu, na niž odkazuje 
první pododstavec. Musí být zajištěna 
možnost podat stížnost přístupným 
způsobem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zřídí pracovní skupinu 
složenou ze zástupců Komise a zástupců 
jmenovaných členskými státy, která se 
schází jednou ročně a jejímž účelem je 
diskutovat o výsledcích sledování 
a vyměňovat si osvědčené postupy, pokud 
jde o provádění této směrnice.
Na činnosti této skupiny se aktivně podílí 
příslušné zúčastněné strany, včetně osob 
se zdravotním postižením a jejich 
zastupujících organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zřídí pracovní skupinu 
složenou ze zástupců Komise a zástupců 
jmenovaných členskými státy, která se 
schází jednou ročně a jejímž účelem je 
diskutovat o výsledcích sledování 
a vyměňovat si osvědčené postupy, pokud 
jde o provádění této směrnice.
Na činnosti této skupiny se aktivně podílí 
příslušné zúčastněné strany, včetně osob 
se zdravotním postižením a jejich 
zastupujících organizací.
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Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány na evropské i vnitrostátní úrovni musí využít zkušeností osob se zdravotním 
postižením a jejich zastupujících organizací v této oblasti a zapojit je do činnosti pracovní 
skupiny, v jejímž rámci se diskutuje o výsledcích této směrnice. Zapojení osob se zdravotním 
postižením a jejich zastupujících organizací rovněž odpovídá čl. 4 odst. 3 Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením a dále usnadní provádění této směrnice, jelikož tyto 
osoby potvrdí, zda je určitá internetová stránka z pohledu uživatele přístupná nebo ne.

Pozměňovací návrh 176
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise může zřídit pracovní skupinu 
složenou ze zástupců Komise a zástupců 
jmenovaných členskými státy, která se 
schází jednou ročně a jejímž účelem je 
diskutovat o výsledcích sledování 
a vyměňovat si osvědčené postupy, pokud 
jde o provádění této směrnice.
Na činnosti této pracovní skupiny se 
podílí příslušné zúčastněné strany, včetně 
osob se zdravotním postižením a/nebo 
jejich zastupujících organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zřídí řádnou pracovní 
skupinu, která sleduje provádění a 
umožňuje výměnu osvědčených postupů 
ohledně této směrnice. Pracovní skupina 
by měla sestávat ze zástupců jmenovaných 
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členskými státy, Komise a občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tato 
metodika je transparentní, převoditelná, 
srovnatelná a reprodukovatelná 
a stanovuje se v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
v rámci odvětví a občanské společnosti, 
mezi něž patří především organizace 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
9 odst. 3. Metodika se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie nejpozději jeden 
rok po přijetí této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přístupnost internetových stránek je bezodkladná záležitost, a tudíž by metodika sledování 
souladu s požadavky na přístupnost internetových stránek měla být stanovena nejpozději 
jeden rok po přijetí této směrnice. Zapojení příslušných zúčastněných stran včetně osob se 
zdravotním postižením a jejich zastupujících organizací do rozvoje této metodiky kromě toho 
zajistí vysokou míru spolehlivosti při následných úkolech týkajících se sledování.

Pozměňovací návrh 179
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tato 
metodika je transparentní, převoditelná, 
srovnatelná a reprodukovatelná 
a stanovuje se v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
v rámci odvětví a občanské společnosti, 
mezi něž patří především organizace 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
9 odst. 3. Metodika se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie nejpozději jeden 
rok po přijetí této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových
stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tato 
metodika je transparentní, převoditelná, 
srovnatelná a reprodukovatelná 
a stanovuje se v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
v rámci odvětví a občanské společnosti, 
mezi něž patří především organizace 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením. Tyto prováděcí akty se 
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přijímají přezkumným postupem podle čl. 
9 odst. 3. Metodika se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie nejpozději jeden 
rok po přijetí této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tato 
metodika je transparentní, převoditelná, 
srovnatelná a reprodukovatelná 
a stanovuje se v úzké spolupráci 
s příslušnými organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek s 
požadavky na přístupnost internetových 
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stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem stanoveným v článku 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011. Metodika se zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v souladu s metodikou výzkumu, v níž 
se pojí odborná analýza se zkušenostmi 
uživatelů, včetně uživatelů se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Opatření pro podávání zpráv členských 
států Komisi stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 9 odst. 
2.

6. Opatření pro podávání zpráv členských 
států Komisi stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem stanoveným v článku 
4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy budou mít povinnost 
snadno dostupným způsobem zveřejňovat 
seznam těch internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru, které nejsou 
přístupné.

Or. es

Pozměňovací návrh 186
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Podávání zpráv

1. Členské státy každé dva roky 
předkládají Komisi zprávu o výsledcích 
sledování prováděného podle článku 7, 
a to i s ohledem na údaje z měření 
a případně na seznam internetových 
stránek uvedených v čl. 1 odst. 3. Tato 
zpráva se zveřejní ve snadno přístupných 
formátech.
2. Tato zpráva se týká i kroků 
podniknutých v souladu s článkem 6, 
včetně možných obecných závěrů, k nimž 
příslušné orgány na základě sledování 
došly.
3. Opatření pro podávání zpráv členských 
států Komisi stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Osoby se zdravotním postižením a 
jejich zastupující organizace se podílí na 
určování veškerých nových požadavků na 
přístupnost internetových stránek, jako 
například požadavků uvedených v čl. 3 
odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) č. 
182/2011.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz je přemístěn do článku 7.

Pozměňovací návrh 189
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz je přemístěn do článku 7.

Pozměňovací návrh 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění. Tyto předpisy přijaté členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění. Tyto předpisy přijaté členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uplatní opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 1 v souladu se svým 
správním, institucionálním a právním 
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rámcem na všechny internetové stránky, 
které:
a) patří subjektům veřejného sektoru na 
celostátní úrovni, a to nejpozději do 31. 
prosince 2015;
b) patří subjektům veřejného sektoru na
regionální úrovni nebo městům s více než 
100 000 obyvateli, a to nejpozději do 31. 
prosince 2016;
c) patří subjektům veřejného sektoru na 
místní úrovni u obcí s méně než 100 000 
obyvateli, a to nejpozději do 31. prosince 
2017;
d) jsou používány subjekty poskytujícími 
základní služby veřejnosti, jejichž typy 
jsou upřesněny v příloze, a to nejpozději 
do 31. prosince 2017.

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uplatní opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 1 u veškerých nových 
internetových stránek či nově upravených 
internetových stránek, a to po uplynutí 
doby stanovené pro provedení této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Claude Moraes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy uplatní opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 1 u veškerých 
stávajících internetových stránek do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Použije-li se čl. 3 odst. 3, členské státy 
připojí prohlášení, v němž informují 
uživatele internetových stránek, která část 
těchto stránek dosud není přístupná a 
z jakého důvodu. Členské státy tyto 
informace rovněž sdělí Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uplatní opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 1 v souladu se svým 
administrativním, institucionálním a 
právním rámcem u každé nové internetové 
stránky provozované veřejným sektorem, 
jakmile tato směrnice vstoupí v platnost, a
dále rovněž u všech internetových stránek, 
které:
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a) provozují subjekty veřejného sektoru na 
celostátní a federální úrovni, a to do 
31. prosince 2015;
b) provozují subjekty veřejného sektoru na 
regionální úrovni nebo které jsou určeny 
pro městská centra s počtem občanů 
přesahujícím 100 tisíc, a to do 31. 
prosince 2016,
c) provozují subjekty veřejného sektoru na 
místní úrovni, a to do 31. prosince 2017;
d) provozují subjekty poskytující služby 
obecného zájmu veřejnosti, jejichž druhy 
jsou upřesněny v příloze, a to do 31. 
prosince 2017.

Or. en

Odůvodnění

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Pozměňovací návrh 196
Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provede přezkum uplatňování této 
směrnice do tří let od jejího vstupu v 
platnost.

Komise provede přezkum uplatňování této 
směrnice do dvou let od jejího vstupu 
v platnost a výsledky tohoto přezkumu 
zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha – podnadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(podle čl. 1 odst. 2) (podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vnitrostátní, regionální a 
administrativní služby: právní osvědčení, 
osobní doklady, prohlášení na policii, 
právní podpora, volby, služby řešení sporů 
online

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Sociální služby obecného zájmu:
sociální zabezpečení, služby v oblasti 
zaměstnanosti a odborné přípravy, 
sociální bydlení, péče o děti, dlouhodobá 
péče, služby sociální pomoci

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Adam Bielan

Návrh směrnice
Příloha – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Dávky sociálního zabezpečení: dávky v 
nezaměstnanosti, dětské přídavky, náklady 
na zdravotní péči (náhrada nebo přímé 
zúčtování), studentské granty.

3) Dávky sociálního zabezpečení, 
např. dávky v nezaměstnanosti, dětské 
přídavky, náklady na zdravotní péči 
(náhrada nebo přímé zúčtování), studentské 
granty.

Or. en

Odůvodnění

Použití dvojtečky by mohlo znamenat, že výčet následujících příkladů neumožňuje žádné další 
možnosti. „Například“ (exempli gratia) znamená, že níže uvedený seznam je orientační, nikoli
závazný.

Pozměňovací návrh 201
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Síťové služby: plyn, elektřina, voda,
poštovní služby, telekomunikace

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Adam Bielan

Návrh směrnice
Příloha – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Osobní doklady: pasy nebo řidičské 
průkazy

4) Osobní doklady, např. pasy, řidičské 
průkazy

Or. en

Odůvodnění

Použití dvojtečky by mohlo znamenat, že výčet následujících příkladů neumožňuje žádné další 
možnosti. „Například“ (exempli gratia) znamená, že níže uvedený seznam je orientační, nikoli
závazný.

Pozměňovací návrh 203
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Služby související s dopravou

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Příloha – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Základní, střední, vyšší a 
vysokoškolské a celoživotní vzdělávání a 
rovněž mimoškolní kurzy nebo aktivity 
nabízené veřejnými institucemi

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významu těchto právních předpisů musí být služby obecného zájmu zahrnuty do 
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oblasti působnosti této směrnice. V tomto případě je rovněž nutné k těmto klíčovým službám
přistupovat uceleně.

Pozměňovací návrh 205
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Bankovní a pojišťovací služby

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Zápis k vyššímu vzdělávání nebo na 
univerzitu

10) Základní, střední a vyššímu 
vzdělávání a vzdělávaní pro dospělé

Or. es

Pozměňovací návrh 207
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Zápis k vyššímu vzdělávání nebo na 
univerzitu

10) Zápis k základnímu, střednímu a 
vyššímu vzdělávání nebo na univerzitu a k 
celoživotnímu vzdělávání

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Zápis k výběrovému řízení do 
veřejných služeb

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) Zápis k závěrečným zkouškám 
v rámci středního vzdělávání

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Oznámení o změně bydliště 11) Bydliště a oznámení o změně bydliště

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh směrnice
Příloha – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Informační služby turistických 
kanceláří

Or. en

Odůvodnění

Má-li být v rámci Evropy usnadněna svoboda pohybu, je důležité zajistit přístup k veškerým 
informačním službám, které poskytují turistické kanceláře na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Služby související se zdravím:
interaktivní poradenství o dostupnosti 
služeb, on-line služby pro pacienty, 
sjednávání termínů.

(12) Služby související se zdravím

Or. es

Pozměňovací návrh 213
Claude Moraes

Návrh směrnice
Příloha – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Služby související se zdravím:
interaktivní poradenství o dostupnosti 
služeb, on-line služby pro pacienty, 
sjednávání termínů.

12) Služby související se zdravím: mimo 
jiné přístup k elektronickým zdravotním 
záznamům, interaktivní poradenství o 
dostupnosti služeb, on-line služby pro 
pacienty, sjednávání termínů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Adam Bielan

Návrh směrnice
Příloha – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Služby související se zdravím:
interaktivní poradenství o dostupnosti 
služeb, on-line služby pro pacienty, 
sjednávání termínů.

12) Služby související se zdravím, např.
interaktivní poradenství o dostupnosti 
služeb, on-line služby pro pacienty, 
sjednávání termínů.

Or. en

Odůvodnění

Použití dvojtečky by mohlo znamenat, že výčet následujících příkladů neumožňuje žádné další 
možnosti. „Například“ (exempli gratia) znamená, že níže uvedený seznam je orientační, nikoli
závazný.

Pozměňovací návrh 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Plyn, topení, elektrická energie, 
vodohospodářské služby

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Plyn, topení, elektrická energie, 
vodohospodářské služby

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Internetové stránky kulturních a 
vědeckých subjektů

Or. en

Odůvodnění

Také kultura a znalosti musí být přístupné. Proto musí být do přílohy zahrnut veškerý obsah a
všechny služby on-line poskytované subjekty, jako jsou knihovny, muzea, divadla a tak dále.

Pozměňovací návrh 218
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Základní mediální a informační 
služby (např. on-line noviny, mediatéky...)

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh směrnice
Příloha – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) Služby související s dopravou

Or. es

Pozměňovací návrh 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) Služby související s veřejnou 
dopravou

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c) Poštovní služby

Or. es

Pozměňovací návrh 222
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c) Základní, střední, vyšší a 
vysokoškolské a celoživotní vzdělávání a 
rovněž mimoškolní kurzy nebo aktivity 
nabízené veřejnými institucemi

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c) Základní bankovní a pojišťovací 
služby (např. základní platební účet, 
pojištění zařízení domácnosti a budov, 
životní pojištění či zdravotní pojištění)

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d) Sítě a služby elektronické 
komunikace

Or. es

Pozměňovací návrh 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d) Poštovní služby

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12e) Služby základního, středního, vyššího 
a vysokoškolského vzdělávání

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12e) Základní bankovní a pojišťovací 
služby (např. základní platební účet, 
pojištění zařízení domácnosti a budov, 
životní pojištění či zdravotní pojištění)

Or. es
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Pozměňovací návrh 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12e) Zákonné a doplňkové systémy 
sociálního zabezpečení, které jsou 
organizovány různým způsobem 
(vzájemné a zaměstnanecké pojišťovny) 
a pokrývající základní životní rizika, 
například rizika spojená se zdravím, 
stárnutím, pracovními úrazy, 
nezaměstnaností, odchodem do důchodu 
či zdravotním postižením

Or. es

Pozměňovací návrh 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12f) Služby poskytované skrze zákonné a 
doplňkové systémy sociálního 
zabezpečení, které jsou organizovány 
různým způsobem (vzájemné a 
zaměstnanecké pojišťovny) a pokrývají 
základní životní rizika, například rizika 
spojená se zdravím, stárnutím, pracovními 
úrazy, nezaměstnaností, odchodem do 
důchodu či zdravotním postižením. 7) 
Služby péče o dítě

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12g) Služby péče o děti

Or. es

Pozměňovací návrh 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12g) Informování veřejnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12h) Další základní služby poskytované 
přímo veřejnosti s cílem usnadnit sociální 
začlenění a zajistit základní práva (např. 
asistenční služby osobám čelícím osobní 
krizi, jako je zadluženost či 
nezaměstnanost, služby opětovného 
začlenění do společnosti, rehabilitační 
služby a služby sociálního bydlení pro 
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znevýhodněné občany nebo sociálně méně 
zvýhodněné skupiny)

Or. es

Pozměňovací návrh 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12h) Tísňové služby na čísle 112

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12i) Veřejné vzdělávání

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12i) Místní, regionální, celostátní a 
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evropské volby

Or. es

Pozměňovací návrh 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12i) Sociální sítě

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12j) Kulturní činnost

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12k) Kulturní aktivity a kulturní centra

Or. es
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Pozměňovací návrh 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Příloha – bod 12 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12i) Turistická informační centra

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Typy internetových stránek poskytovatelů 
služeb obecného zájmu
(podle čl. 1 odst. 2 písm. b))
1) Dopravní služby
2) Poštovní služby
3) Informační služby týkající se volebních 
procesů
4) Služby dodávek energie 
5) Komunikační služby
6) Základní bankovní služby
7) Zdravotnické služby

Or. fr


