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Emenda 55
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku

dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku u tal-fornituri 
ta' servizzi ta' interess ġenerali (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE) 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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".

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

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

servizzi fuq l-internet, li huma essenzjali 
għall-pubbliku. F'dan ir-rigward, is-
sigurtà tat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
u l-protezzjoni tad-dejta personali huma 
ta' importanza kbira.

Or. en

Emenda 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati fil-bini ta' siti elettroniċi, bil-għan 
li l-kontenut ta' tali siti elettroniċi jsir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, b'mod 
partikolari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà. Il-
kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta' formoli u l-
interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, bħal 
pereżempju, l-ipproċessar ta' formoli 
diġitali, l-awtentikazzjoni, u 
tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta' każijiet u 
ħlasijiet.

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati fil-bini ta' siti elettroniċi, bil-għan 
li l-kontenut ta' tali siti elettroniċi jsir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, b'mod 
partikolari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà. Il-
kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta' formoli u l-
interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, bħal 
pereżempju, l-ipproċessar ta' formoli 
diġitali, l-awtentikazzjoni, u 
tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta' każijiet u 
ħlasijiet. Fi kwalunkwe każ, l-
indikazzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu applikabbli għas-sit 
elettroniku sħiħ fejn jingħata s-servizz u 
mhux biss għas-servizz. L-
applikazzjonijiet għal smart phones u 
tablets li joffru servizzi proposti mis-siti 
elettroniċi tal-entitajiet pubbliċi 
għandhom ikunu espressament koperti 
minn din id-Direttiva.

Or. es
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Emenda 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati fil-bini ta' siti elettroniċi, bil-għan 
li l-kontenut ta' tali siti elettroniċi isir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, b'mod 
partikulari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà.
Il-kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
informazzjoni testwali kif ukoll mhux 
testwali, minbarra t-tniżżil ta' formoli u l-
interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, ngħidu 
aħna, l-ipproċessar ta' formoli diġitali, l-
awtentikazzjoni, u tranżazzjonijiet bħall-
ġestjoni ta' kazijiet u ħlasijiet.

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati fil-bini ta' siti elettroniċi, bil-għan 
li l-kontenut ta' tali siti elettroniċi isir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, inklużi l-
persuni b'diżabbiltà u l-persuni anzjani.

Or. en

Emenda 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-"aċċessibbiltà tal-internet" tirreferi 
għall-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati fil-bini ta' siti elettroniċi, bil-għan 
li l-kontenut ta' tali siti elettroniċi isir 
aċċessibbli għall-utenti kollha, b'mod 
partikulari l-persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabbiltà u 
l-popolazzjoni ixjeħ. Il-kontenut tas-siti 
elettroniċi jinkludi informazzjoni testwali 
kif ukoll mhux testwali, minbarra t-tniżżil 
ta' formoli u l-interazzjoni f'żewġ 
direzzjonijiet, ngħidu aħna, l-ipproċessar 
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awtentikazzjoni, u tranżazzjonijiet bħall-
ġestjoni ta' kazijiet u ħlasijiet.

ta' formoli diġitali, l-awtentikazzjoni, u 
tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta' kazijiet u 
ħlasijiet.

Or. en

Emenda 60
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din l-aċċessibbiltà tal-internet, 
impenn speċifiku biex is-siti elettroniċi 
pubbliċi kollha jsiru aċċessibbli sal-2010, 
ġiet inkluża fid-Dikjarazzjoni Ministerjali 
tal-UE ta' Riga tal-2006 dwar soċjetà tal-
informazzjoni inklussiva;

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 
għall-Gvern Elettroniku 2011-2015 isejjaħ 
għal azzjoni biex jiġu żviluppati servizzi ta'
gvern elettroniku li jiżguraw l-inklużività u 
l-aċċessibbiltà. Min-naħa l-oħra, fl-2006, 
l-Istati Membri wiegħdu, permezz tal-
imsejħa "Dikjarazzjoni ta' Riga", li jtejbu 
l-aċċessibbiltà għas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku.

Or. es

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

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 64
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

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

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

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Bir-ratifikazzjoni tagħhom tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Jeddijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà ("il-
Konvenzjoni tan-NU"), il-maġġoranza tal-
Istati Membri, flimkien mal-Unjoni, 
intrabru li "jiżguraw li l-persuni 
b'diżabbiltà jkunu jistgħu jaċċessaw, 
b'kundizzjonijiet indaqs ma' ħaddieħor, 
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, fost l-oħrajn", kif ukoll li
"jieħdu l-miżuri meħtieġa [...] biex 

(6) Bir-ratifikazzjoni tagħhom tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Jeddijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà ("il-
Konvenzjoni tan-NU"), il-maġġoranza tal-
Istati Membri, flimkien mal-Unjoni, 
intrabru li "jiżguraw li l-persuni 
b'diżabbiltà jkunu jistgħu jaċċessaw, 
b'kundizzjonijiet indaqs ma' ħaddieħor, 
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, fost l-oħrajn", u li "jieħdu 
l-miżuri meħtieġa [...] biex jippromwovu l-
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jippromwovu l-aċċess tal-persuni 
b'diżabbiltà għal teknoloġiji u sistemi 
ġodda tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, inkluż l-internet."

aċċess tal-persuni b'diżabbiltà għal 
teknoloġiji u sistemi ġodda tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, lingwi 
tas-sinjali, inkluż l-internet."

Or. en

Emenda 66
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-disinn universali għandu jservi 
bħala bażi għal teknoloġiji ġodda, fejn id-
"disinn universali" huwa ddefinit bħala 
d-disinn ta' prodotti, ambjenti, programmi 
u servizzi li jistgħu jintużaw mill-persuni 
kollha, sa fejn ikun possibbli, mingħajr il-
bżonn ta' adattament jew ta' disinn 
speċjalizzat 1.
__________________
1 Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Jeddijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, 
Art.2.

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020 tibni fuq il-Konvenzjoni tan-
UN, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta' oqsma 

(7) L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabbiltà 
2010-2020, immirata biex tegħleb l-
ostakoli li jipprevjenu lill-persuni 
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prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà tal-
internet, bil-għan li ‘tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta'
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà.'

b'diżabbiltà milli jipperteċipaw fis-soċjetà 
fuq bażi ndaqs, tibni fuq il-Konvenzjoni
tan-NU, u tinkludi azzjonijiet f'għadd ta'
oqsma prijoritarji, inkluża l-aċċessibbiltà 
tal-internet, bil-għan li "tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, 
inklużi s-servizzi pubbliċi u t-tagħmir ta'
assistenza għall-persuni b'diżabbiltà.'

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-
mobilità u l-inklużjoni ta' persuni 
b'diżabbiltajiet u l-Istrateġija Ewropea 
tad-Diżabbiltà 2010-20201 tenfasizza li l-
ekonomiji innovattivi u bbażati fuq l-
għarfien ma jistgħux jiżviluppaw 
mingħajr kontenut u forom aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabbiltajiet regolati 
minn leġiżlazzjoni vinkolanti, bħal siti 
aċċessibbli għal dawk neqsin mid-dawl u 
kontenut b'sottotitoli għal dawk nieqsa 
mis-smigħ, inklużi servizzi tal-midja 
għall-pubbliku, servizzi elettroniċi għall-
persuni li jużaw lingwi tas-sinjali, 
applikazzjonijiet tal-ismart phones u 
għajnuniet tattili jew vokali fil-midja 
pubblika 2.
__________________
1 ĠU C 131 E, 8.5.2013, p. 9.

Or. en
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Emenda 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku.  Dan 
għandu jnaqqas l-inċertezza għall-
iżviluppaturi ta' websajts, u għandu 
jrawwem l-interoperabbiltà.  Bl-użu ta'
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku u ta' xi 
fornituri ta' servizzi ta' interess ġenerali.
Dan għandu jnaqqas l-inċertezza għall-
iżviluppaturi ta' websajts, u għandu 
jrawwem l-interoperabbiltà.  Bl-użu ta'
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

Or. fr

Emenda 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku. Dan 
għandu jnaqqas l-inċertezza għall-

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-websajts 
tal-entitajiet tas-settur pubbliku. Dan 
għandu jnaqqas l-inċertezza għall-
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iżviluppaturi ta' websajts, u għandu 
jrawwem l-interoperabbiltà. Bl-użu ta'
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

iżviluppaturi ta' websajts, u għandu 
jrawwem l-interoperabbiltà. L-Istati 
Membri għandhom jinkoraġixxu l-użu ta'
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà adekwati u 
interoperabbli meta jinħarġu l-offerti 
għall-kontenuti tas-siti. Rekwiżiti ta'
aċċessibbiltà li jkunu teknoloġikament 
newtrali mhumiex ser ifixklu l-
innovazzjoni anzi għandha mnejn tiġi 
stimulata.

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Iċ-ċittadini għandhom igawdu minn 
aċċess usa' għal servizzi onlajn tas-settur 
pubbliku, u għandhom jirċievu servizzi u 
informazzjoni li jiffaċilitaw l-eżerċizzju u 
t-tgawdija ta' jeddijiethom mal-Unjoni 
kollha, speċifikament il-jedd li jiċċaqalqu u 
jgħixu bil-libertà kollha fit-territorju tal-
Unjoni, kif ukoll il-libertà ta' stabbiliment u 
tal-forniment ta' servizzi.

(15) Iċ-ċittadini għandhom igawdu minn 
aċċess usa' għal servizzi onlajn tas-settur 
pubbliku, u għandhom jirċievu servizzi u 
informazzjoni li jiffaċilitaw il-ħajja ta'
kuljum tagħhom u l-eżerċizzju u t-
tgawdija ta' jeddijiethom mal-Unjoni 
kollha, speċifikament il-jedd li jiċċaqalqu u 
jgħixu bil-libertà kollha fit-territorju tal-
Unjoni, kif ukoll il-libertà ta' stabbiliment u 
tal-forniment ta' servizzi.

Or. en

Emenda 74
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Is-servizzi onlajn għandhom 
importanza dejjem akbar fis-soċjetà 
tagħna. L-internet huwa għodda 
essenzjali li joffri aċċess għall-
informazzjoni, it-taħriġ u l-
parteċipazzjoni soċjali. Fis-sens tal-
inklużjoni soċjali, il-persuni kollha 
għandhom għalhekk, ikollhom aċċess bla 
xkiel għas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, kif ukoll siti elettroniċi li 
jipprovdu servizzi bażiċi lill-pubbliku, 
pereżempju paġni ta' aħbarijiet ewlenin u 
libreriji multimedjali, servizzi bankarji 
("online banking"), informazzjoni u 
servizzi ta' gruppi ta' interess, eċċ.

Or. de

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-
internet iddefiniti f'din id-Direttiva huma 
teknoloġikament newtrali. Jindikaw biss 
liema funzjonalitajiet bażiċi għandhom jiġu 
sodisfati biex l-utent ikunu jista'
jipperċipixxi, jopera jew jifhem sit 
elettroniku u l-kontenut tiegħu. Ma 
jispeċifikawx kif dan għandu jinkiseb, jew 
liema teknoloġija għandha tintgħażel għal 
websajt partikulari, informazzjoni 
partikulari, jew applikazzjoni partikulari. 
Minnhom infushom dawn ma jfixklux l-
innovazzjoni.

(16) Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-
internet iddefiniti f'din id-Direttiva huma 
teknoloġikament newtrali. Jindikaw biss 
liema funzjonalitajiet bażiċi għandhom jiġu 
sodisfati biex l-utent ikunu jista'
jipperċipixxi, jopera jew jifhem sit 
elettroniku u l-kontenut tiegħu. Ma 
jispeċifikawx kif dan għandu jinkiseb, jew 
liema teknoloġija għandha tintgħażel għal 
websajt partikulari, informazzjoni 
partikulari, jew applikazzjoni partikulari. 
Minnhom infushom dawn ma jfixklux l-
innovazzjoni u għandhom ikunu 
indipendenti mill-pjattaforma għall-utenti 
finali.
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Or. en

Emenda 76
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-
internet għandhom ikunu implimentati 
bħala approċċ għal disinn universali, 
minflok jiġu żviluppati disinni separati, 
speċjalizzati jew adattati, u d-disinn ta'
prodotti, ambjenti, programmi u servizzi 
għandu jkun jista' jintuża minn 
kwalunkwe persuna mill-iktar possibbli, 
f'konformità mal-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Jeddijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà; 

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif inhu ssottolinjat fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropea, l-awtoritajiet 
pubbliċu għandhom jaqdu r-rwol tagħhom 
fil-promozzjoni tas-swieq għall-kontenut 
onlajn. Il-gvernijiet jistgħu jistimulaw is-
swieq tal-kontenut billi jrendu l-
informazzjoni tas-settur pubbliku 
disponibbli f'termini ta' trasparenza, 
effikaċja u nondiskriminazzjoni. Din hija 
għajn importanti ta' tkabbir potenzjali ta'

(18) Kif inhu ssottolinjat fl-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropea, l-awtoritajiet 
pubbliċu għandhom jaqdu r-rwol tagħhom 
fil-promozzjoni tas-swieq għall-kontenut 
onlajn. Il-gvernijiet jistgħu jistimulaw is-
swieq tal-kontenut billi jrendu l-
informazzjoni tas-settur pubbliku 
disponibbli f'termini ta' trasparenza, 
effikaċja u nondiskriminazzjoni. Din hija 
għajn importanti ta' tkabbir potenzjali ta'
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servizzi onlajn innovattivi. servizzi onlajn innovattivi. Barra minn 
hekk, proġetti pilota ġodda u innovattivi 
għandhom jintużaw f'dan is-sens, 
pereżempju fil-qasam tal-lingwa tas-
sinjali fejn mill-2013, fuq il-bażi ta'
deċiżjoni ta' finanzjament tal-Parlament 
Ewropew tas-6 ta' Ġunju 2013 biex jiġi 
allokat baġit ta' EUR 750,000 għall-
iżvilupp ulterjuri. 

Or. en

Emenda 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Huwa essenzjali li l-partijiet 
interessati kollha jistgħu jkomplu 
jkollhom aċċess ħieles u b'xejn għall-
istandards rilevanti u li r-responsabbiltà 
tal-applikazzjoni u l-iżvilupp sussegwenti 
ta' dawn l-istandards ma jaqax 
esklużivament fuq il-korpi ta'
standardizzazzjoni u l-operaturi 
kummerċjali.

Or. es

Emenda 79
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li ċerti tipi ta' siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku li huma 
essenzjali għall-pubbliku jsiru aċċessibbli 

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li ċerti tipi ta' siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku u ta' xi 
fornituri ta' servizzi ta' interess ġenerali li 
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għalih, skont rekwiżiti komuni.  Tali tipi ta'
siti elettroniċi ġew identifikati fl-eżerċizzju 
ta' valutazzjoni komparattiva tal-gvern 
elettroniku fl-2001, u ġew użati bħala bażi 
għal-lista mogħtija fl-Anness.

huma essenzjali għall-pubbliku jsiru 
aċċessibbli għalih, skont rekwiżiti komuni.
Tali tipi ta' siti elettroniċi ġew identifikati 
fl-eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva 
tal-gvern elettroniku fl-2001, u ġew użati 
bħala bażi għal-lista mogħtija fl-Anness.

Or. fr

Emenda 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li ċerti tipi ta' siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku li huma 
essenzjali għall-pubbliku jsiru aċċessibbli 
għalih, skont rekwiżiti komuni. Tali tipi ta'
siti elettroniċi ġew identifikati fl-eżerċizzju 
ta' valutazzjoni komparattiva tal-gvern 
elettroniku fl-2001, u ġew użati bħala bażi 
għal-lista mogħtija fl-Anness.

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li ċerti tipi ta' siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku li huma 
essenzjali għall-pubbliku jsiru aċċessibbli 
għalih, skont rekwiżiti komuni. Tali tipi ta'
siti elettroniċi ġew identifikati fl-eżerċizzju 
ta' valutazzjoni komparattiva tal-gvern 
elettroniku fl-2001, u ġew użati bħala bażi 
għal-lista mogħtija fl-Anness. Il-perjodi 
għall-konformità mar-rekwiżiti tad-
Direttiva għandhom ikunu gradwali 
sabiex jiġi estiż il-qasam ta' applikazzjoni 
lis-siti elettroniċi kollha tal-entitajiet 
pubbliċi li jagħtu servizzi direttament liċ-
ċittadini.

Or. es

Emenda 81
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Din id-Direttiva tistipula rekwiżiti ta' (20) Din id-Direttiva tistipula rekwiżiti ta'
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aċċessibbiltà tal-internet għal ċerti tipi ta'
siti elettroniċi ta' entitajiet tas-settur 
pubbliku.  Sabiex tiġi ffaċilitata l-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
ma' dawk ir-rekwiżiti, jeħtieġ li tkun 
ipprovduta l-preżunzjoni tal-konformità 
għas-siti elettroniċi kkonċernati li jilħqu 
standards armonizzati li jiġu adottati u 
ppubblikati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni 
Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 
89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 
94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 
98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 
2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar id-
Deċiżjoni 87/95/KEE u d-
Deċiżjoni 1673/2006/KE, bil-għan li jiġu 
espressi speċifikazzjonijiet tekniċi 
ddettaljati għal dawk ir-rekwiżiti.  Skont 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri u l-
Parlament Ewropew għandu jkollhom il-
possibbiltà li joġġezzjonaw għall-
istandards armonizzati li jqisu li ma jilħqux 
bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-
internet stipulati f'din id-Direttiva.  

aċċessibbiltà tal-internet għal ċerti tipi ta'
siti elettroniċi ta' entitajiet tas-settur 
pubbliku u ta' xi fornituri ta' servizzi ta'
interess ġenerali.  Sabiex tiġi ffaċilitata l-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
ma' dawk ir-rekwiżiti, jeħtieġ li tkun 
ipprovduta l-preżunzjoni tal-konformità 
għas-siti elettroniċi kkonċernati li jilħqu 
standards armonizzati li jiġu adottati u 
ppubblikati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni 
Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 
89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 
94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 
98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 
2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar id-
Deċiżjoni 87/95/KEE u d-
Deċiżjoni 1673/2006/KE, bil-għan li jiġu 
espressi speċifikazzjonijiet tekniċi 
ddettaljati għal dawk ir-rekwiżiti.  Skont 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri u l-
Parlament Ewropew għandu jkollhom il-
possibbiltà li joġġezzjonaw għall-
istandards armonizzati li jqisu li ma jilħqux 
bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-
internet stipulati f'din id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-Kummissjoni diġà ħarġet il-
Mandat M/376 lill-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, biex 
jiżviluppaw standard armonizzat li 
jispeċifika r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

(21) Il-Kummissjoni diġà ħarġet il-
Mandat M/376 lill-Organizzazzjonijiet 
Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, biex 
jiżviluppaw standard armonizzat li 
jispeċifika r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
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funzjonali għall-prodotti u s-servizzi tal-
ICT, inkluż il-kontenut ta' siti elettroniċi, li 
jistgħu jintużaw fl-akkwist pubbliku, kif 
ukoll għal finijiet oħra bħall-akkwist fis-
settur privat. Għal dan il-għan, l-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni huma mitluba 
jistabbilixxu kooperazzjoni mill-qrib ma'
fora u konsorzji rilevanti ta' standards 
industrijali, inkluż il-World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). Standard 
armonizzat li jkun jipprovdi l-preżunzjoni 
ta' konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet stipulati f'din id-
Direttiva għandu jissejjes fuq ir-riżultat ta'
din il-ħidma.

funzjonali għall-prodotti u s-servizzi tal-
ICT, inkluż il-kontenut ta' siti elettroniċi, li 
jistgħu jintużaw fl-akkwist pubbliku, kif 
ukoll għal finijiet oħra bħall-akkwist fis-
settur privat. Għal dan il-għan, l-
Organizzazzjonijiet Ewropej tal-
Istandardizzazzjoni huma mitluba 
jistabbilixxu kooperazzjoni mill-qrib ma'
fora u konsorzji rilevanti ta' standards 
industrijali, inkluż il-World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). Standard 
armonizzat li jkun jipprovdi l-preżunzjoni 
ta' konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet stipulati f'din id-
Direttiva għandu jissejjes fuq ir-riżultat ta'
din il-ħidma. Għandu jiġi mfakkar li, 
skont ir-rapport ta' progress maħruġ mill-
Kunsill fl-24 ta' Mejju 2013, 23 Stat 
Membru diġà żviluppaw il-politiki u l-
istandards tal-aċċess tal-internet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 83
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fil-preparazzjoni u r-reviżjonijiet 
futuri potenzjali tal-istandards Ewropej u 
armonizzati rilevanti, l-
Organizzazzjonijiet tal-Istandardizzazzjoni 
Ewropej għandhom jiġu mħeġġa bis-
saħħa biex jiżguraw il-koerenza mal-
istandards internazzjonali rilevanti 
(attwalment l-ISO/IEC 40500), sabiex 
jevitaw kwalunkwe frammentazzjoni u 
inċertezza legali;

Or. en
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Emenda 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fin-nuqqas ta' tali standard Ewropew, 
il-preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
tal-aċċessibbiltà tal-internet għandha 
tingħata għas-siti elettroniċi kkonċernati li 
jilħqu dawk il-partijiet tal-istandard 
internazzjonali ISO/IEC 40500:2012 li 
jkopru l-Kriterji ta' Suċċess u r-Rekwiżiti 
tal-Konformità tal-livell AA. L-
istandard internazzjonali 
ISO/IEC 40500:2012 huwa eżattament 
identiku għall-Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0 oriġinali. Is-
Success Criteria and Requirements for 
Level AA conformance, speċifikati għall-
paġni elettroniċi fil-verżjoni 2.0 tal-
Linjigwida għall-Aċċessibbiltà tal-
Kontenut fuq l-Internet (WCAG 2.0) mid-
W3C, huma rikonoxxuti b'mod wiesa' minn 
partijiet interessati, kemm fuq il-livell 
Ewropew kif ukoll fuq dak internazzjonali, 
li jipprovdu l-bażi għal speċifikazzjonijiet 
xierqa ta' aċċessibbiltà tal-internet. Dan 
saħqu fuqu l-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar is-Soċjetà ta' Informazzjoni
Aċċessibbli.

(23) Fin-nuqqas ta' tali standard Ewropew, 
il-preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
tal-aċċessibbiltà tal-internet għandha 
tingħata għas-siti elettroniċi kkonċernati li 
jilħqu dawk il-partijiet tal-istandard 
internazzjonali ISO/IEC 40500:2012 li 
jkopru l-Kriterji ta' Suċċess u r-Rekwiżiti 
tal-Konformità tal-livell AA. L-
istandard internazzjonali 
ISO/IEC 40500:2012 huwa eżattament 
identiku għall-Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0 oriġinali. Is-
Success Criteria and Requirements for 
Level AA conformance, speċifikati għall-
paġni elettroniċi fil-verżjoni 2.0 tal-
Linjigwida għall-Aċċessibbiltà tal-
Kontenut fuq l-Internet (WCAG 2.0) mid-
W3C, huma rikonoxxuti b'mod wiesa' minn 
partijiet interessati, kemm fuq il-livell 
Ewropew kif ukoll fuq dak internazzjonali, 
li jipprovdu l-bażi għal speċifikazzjonijiet 
xierqa ta' aċċessibbiltà tal-internet. Dan 
saħqu fuqu l-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar is-Soċjetà ta' Informazzjoni 
Aċċessibbli. In-newtralità teknoloġika tal-
WCAG 2.0 għandha tikkontribwixxi għar-
rilevanza ta' din id-Direttiva fil-futur.

Or. es

Emenda 85
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Premessa 24 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. fr

Emenda 86
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandhom jibagħtu rapport kull sentejn
dwar ir-riżultat tal-monitoraġġ, u b'mod 
aktar ġenerali dwar il-lista ta' azzjonijiet li 
jkunu ttieħdu fl-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 88
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 89
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-metodoloġija użata fil-monitoraġġ 
tal-konformità tas-siti elettroniċi 
kkonċernati mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet fuq bażi 
kontinwa għandha tkun maħruġa mhux 
iktar minn sena wara l-adozzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-urġenza biex tinkiseb l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi, il-metodoloġija biex tiġi 
mmonitorjata l-konformità mal-aċċessibbiltà tal-internet għandha tinħareġ mhux iktar minn 
sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-metodoloġija użata fil-monitoraġġ 
tal-konformità tas-siti elettroniċi 
kkonċernati mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet fuq bażi 
kontinwa għandha tkun maħruġa mhux 
iktar minn sena wara l-adozzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Il-metodoloġija użata fil-monitoraġġ 
tal-konformità tas-siti elettroniċi 
kkonċernati mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet fuq bażi 
kontinwa għandha tkun maħruġa mhux 
iktar minn sena wara l-adozzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 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

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandu 
tingħatalha setgħat ta' implimentazzjoni. Il-
proċedura ta' eżami għandha tintuża għad-
definizzjoni tal-metodoloġija li l-Istati 
Membri għandhom jużaw għall-
monitoraġġ tal-konformità tas-siti 
elettroniċi kkonċernati ma' dawk ir-
rekwiżiti. Għandha tintuża l-proċedura 
konsultattiva għad-determinazzjoni tal-
modalitajiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni r-

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

riżultati ta' tali monitoraġġ. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta'
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta'
implimentazzjoni. Attenzjoni speċjali 
għandha tingħata lill-kompożizzjoni tal-
kumitat imsemmi fid-Direttiva fir-rigward 
tal-parteċipazzjoni ta' persuni 
b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 94
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għan ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri, l-istabbiliment ta' suq uniku għall-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku, ma jistax jintlaħaq 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, 
għaliex jirrikjedi l-armonizzazzjoni ta'
għadd kbir ta' regoli differenti li bħalissa 
jeżistu fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, 
u għaldaqstant jistgħu jintlaħqu aħjar fuq 
il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TFUE.  Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan imsemmi,

(28) Billi l-għan ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri, l-istabbiliment ta' suq uniku għall-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku u ta' xi fornituri ta'
servizzi ta' interess ġenerali, ma jistax 
jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, għaliex jirrikjedi l-
armonizzazzjoni ta' għadd kbir ta' regoli 
differenti li bħalissa jeżistu fis-sistemi 
legali rispettivi tagħhom, u għaldaqstant 
jistgħu jintlaħqu aħjar fuq il-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-TFUE.  Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq l-
għan imsemmi,

Or. fr



AM\941519MT.doc 27/99 PE514.740v01-00

MT

Emenda 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għan ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri, l-istabbiliment ta' suq uniku għall-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku, ma jistax jintlaħaq 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, 
għaliex jirrikjedi l-armonizzazzjoni ta'
għadd kbir ta' regoli differenti li bħalissa 
jeżistu fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, 
u għaldaqstant jistgħu jintlaħqu aħjar fuq 
il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TFUE. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan imsemmi.

(28) Billi l-għan ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri, l-istabbiliment ta' suq uniku għall-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku, ma jistax jintlaħaq 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, 
għaliex jirrikjedi l-armonizzazzjoni ta'
għadd kbir ta' regoli differenti li bħalissa 
jeżistu fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, 
u għaldaqstant jistgħu jintlaħqu aħjar fuq 
il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TFUE. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan imsemmi. L-adozzjoni ta'
approċċ armonizzat għall-aċċessibbiltà 
tas-siti elettroniċi fl-UE kollha tnaqqas l-
ispejjeż tal-impriżi li jiżviluppaw is-siti 
elettroniċi u, konsegwentement, tal-
entitajiet pubbliċi li jużaw is-servizzi ta'
dawn l-impriżi. Fil-futur, l-aċċess għall-
informazzjoni u għas-servizzi pprovduti 
permezz ta' siti elettroniċi għandhom 
ikunu dejjem aktar importanti għat-
twettiq tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, inkluż l-aċċess għall-impjieg.

Or. es

Emenda 96
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

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

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2



AM\941519MT.doc 29/99 PE514.740v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness.

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness. Bl-istess mod, il-lista 
għandha tiġi aġġornata kontinwament 
fuq il-bażi tal-avvanzi teknoloġiċi u d-
diġitalizzazzjoni tas-settur pubbliku fl-UE
kollha.

Or. es

Emenda 99
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness.

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li huma speċifikati fl-
Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali mhuwiex ċar jekk huwiex limitat għal dawk speċifikati, jew jekk dawk speċifikati 
jagħtux idea ta' x'għandu jiġi inkluż.

Emenda 100
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness.

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut u l-funzjonalità tas-siti elettroniċi
inklużi kwalunkwe oġġetti li jistgħu 
jitniżżlu, ta' entitajiet tas-settur pubbliku, li 
t-tipi tagħhom huma speċifikati fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifika akbar biex jiġi żgurat li l-elementi ta' sit elettroniku partikolari huma 
aċċessibbli, inklużi oġġetti li jistgħu jitniżżlu. Dan ir-rapport jittratta s-siti elettroniċi tas-
settur pubbliku, li huma punt ta' aċċess sinifikanti għall-pubbliku ġenerali għal formoli u 
dokumenti.

Emenda 101
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness.

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut, inkluż il-kontenut u d-
dokumenti kollha li huma disponibbli biex 
jitniżżlu, tas-siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku u operati minn entitajiet li 
jipprovdu servizzi bażiċi lill-pubbliku, li t-
tipi tagħhom huma speċifikati fl-Anness.

Or. de

Emenda 102
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
kontenut tas-siti elettroniċi ta' entitajiet 
tas-settur pubbliku.  It-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness. 

2. Tistipula r-regoli li skonthom l-Istati 
Membri għandhom irendu aċċessibbli l-
funzjonalitajiet u l-kontenut: 

Or. fr

Emenda 103
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) websajts u servizzi elettroniċi ta'
entitajiet tas-settur pubbliku (it-tipi ta' siti 
huma elenkati fl-Anness). 

Or. fr

Emenda 104
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – pragarafu 2 – punt b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) websajts u servizzi elettroniċi ta' ċerti 
fornituri ta' servizzi ta' interess ġenerali 
(it-tipi ta' siti huma elenkati fl-Anness Ia). 

Or. fr

Emenda 105
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi kwalunkwe każ, l-indikazzjonijiet 
ta' din id-Direttiva għandhom ikunu 
applikabbli għas-sit elettroniku sħiħ fejn 
jingħata s-servizz u mhux biss għas-
servizz.

Or. es

Emenda 106
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jistgħu jwessgħu l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi tas-settur pubbliku,
minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 2.

3. L-Istati Membri jistgħu jwessgħu l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi tas-settur pubbliku
(entitajiet tas-settur pubbliku u fornituri 
ta' servizzi ta' interess ġenerali) minbarra 
dawk imsemmija fil-paragrafu 2.

Or. fr

Emenda 107
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jwessgħu l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi tas-settur pubbliku, 
minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 2.

3. L-Istati Membri għandhom iwessgħu l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal tipi 
oħra ta' siti elettroniċi.
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Or. en

Emenda 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandha tapplika gradwalment sal-
31 ta' Diċembru 2017 fis-siti elettroniċi 
kollha li jappartjenu lill-entitajiet tas-
settur pubbliku.

Or. es

Emenda 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-verżjonijiet tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku li huma 
mmirati għal apparat mobbli (telefowns 
jew tablets) u għall-funzjonijiet maħsuba 
biex jiffaċilitaw l-aċċess mobbli b'mod 
ġenerali jibqgħu espressament koperti 
minn din id-Direttiva .

Or. es

Emenda 110
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘Siti elettroniċi kkonċernati' tfisser 
dawk imsemmija fl-Artikolu 1(2) ta' din
id-Direttiva.

(1) ‘Siti elettroniċi kkonċernati' tfisser il-
verżjonijiet kollha ta' dawk is-siti 
elettroniċi, aċċessibbli permezz ta'
strument wieħed jew aktar, imsemmija fl-
Artikolu 1(2), inklużi dawk iddiżinjati biex 
jiġu aċċessati minn apparat mobbli jew 
tablet, jew kwalunkwe mezz ieħor.

Or. en

Emenda 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut.

(2) ‘Kontenut ta' siti elettroniċi' tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut, u kwalunkwe 
sistema ta' hardware jew softwer li 
tippermetti lill-utenti biex jillogjaw u 
jikkomunikaw mas-sit elettroniku. Din 
tinkludi informazzjoni testwali u mhux 
testwali, kif ukoll dokumenti u formoli li 
l-utenti jistgħu jniżżlu u jinteraġixxu 
magħhom onlajn u mhux onlajn. 
Tinkludi fiha wkoll l-ipproċessar ta'
formoli diġitali kif ukoll it-tlestija tal-
proċessi ta' identifikazzjoni, 
awtentikazzjoni u pagament. Il-kontenut 
tas-siti elettroniċi jinkludi wkoll 
funzjonijiet u kontenut ipprovdut permezz 
ta' siti elettroniċi li huma barra mis-sit 
elettroniku inkwistjoni, pereżempju 
permezz tal-użu ta' ħoloq elettroniċi (web-
links). Il-kontenut jinkludi wkoll il-
kontenut tal-midja soċjali inkorporat 
f'dawk is-siti elettroniċi. Il-kontenut 
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jinkludi wkoll l-għodod tal-awtur.

Or. en

Emenda 112
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut.

(2) ‘Kontenut ta' siti elettroniċi' tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut, u kwalunkwe 
sistema ta' hardware jew softwer li 
tippermetti lill-utenti biex jillogjaw u 
jikkomunikaw mas-sit elettroniku. Din 
tinkludi informazzjoni testwali u mhux 
testwali, kif ukoll dokumenti u formoli li 
l-utenti jistgħu jniżżlu u jinteraġixxu 
magħhom onlajn u mhux onlajn. 
Tinkludi fiha wkoll l-ipproċessar ta'
formoli diġitali kif ukoll it-tlestija tal-
proċessi ta' identifikazzjoni, 
awtentikazzjoni u pagament. Il-kontenut 
tas-siti elettroniċi jinkludi wkoll 
funzjonijiet u kontenut ipprovdut permezz 
ta' siti elettroniċi li huma barra mis-sit 
elettroniku inkwistjoni, pereżempju 
permezz tal-użu ta' ħoloq elettroniċi (web-
links). Il-kontenut jinkludi wkoll il-
kontenut tal-midja soċjali inkorporat 
f'dawk is-siti elettroniċi. Il-kontenut 
jinkludi wkoll l-għodod tal-awtur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spiss ikun il-każ li siti elettroniċi li jkunu ddiżinjati b'mod tajjeb iwasslu għal dokumenti u 
formoli li jistgħu jitniżżlu li jkunu totalment inaċċessibbli. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
ir-responsabbiltà li jiżguraw li l-midja soċjali eċċ ikunu aċċessibbli għal kulħadd, inkluż 
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għall-persuni b'diżabbiltà.

Emenda 113
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘Kontenut ta' siti elettroniċi' tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut.

(2) ‘Kontenut ta' siti elettroniċi' tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut. Din tinkludi 
wkoll kwalunkwe sistema ta' hardware 
jew softwer li tippermetti lill-utenti biex 
jillogjaw u jikkomunikaw mas-sit 
elettroniku. Din tinkludi informazzjoni 
testwali u mhux testwali, kif ukoll 
dokumenti u formoli li l-utenti jistgħu 
jniżżlu u jinteraġixxu magħhom kemm 
onlajn u mhux onlajn. Tinkludi fiha wkoll 
il-formoli diġitali kif ukoll it-tlestija ta'
proċess ta' identifikazzjoni, ta'
awtentikazzjoni u ta' pagament. Dan 
japplika wkoll għall-funzjonijiet u l-
kontenut ipprovdut permezz ta' siti 
elettroniċi li huma barra mis-sit 
elettroniku inkwistjoni, pereżempju 
permezz tal-użu ta' ħoloq elettroniċi (web-
links). Il-kontenut jinkludi wkoll il-
kontenut tal-midja soċjali inkorporat 
f'dawk is-siti elettroniċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq spiss siti elettroniċi ddiżinjati tajjeb iwasslu għal dokumenti li jistgħu jitniżżlu jew 
formoli li jkunu totalment inaċċessibbli.  Għalhekk għandna niżguraw li dawn il-ħoloq u d-
dokumenti huma aċċessibbli b'mod indaqs.
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Emenda 114
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut.

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata 
lill-utent permezz ta' aġent għall-utenti, 
inkluż kodiċi jew mark-up li jiddefinixxu l-
istruttura, il-preżentazzjoni u l-
interazzjonijiet tal-kontenut, u kwalunkwe 
sistema ta' hardware jew softwer li 
tippermetti lill-utenti biex jillogjaw u 
jikkomunikaw mas-sit elettroniku. Din 
tinkludi informazzjoni testwali u mhux 
testwali, kif ukoll dokumenti u formoli li 
l-utenti jistgħu jniżżlu u jinteraġixxu 
magħhom onlajn u mhux onlajn. 
Tinkludi fiha wkoll l-ipproċessar ta'
formoli diġitali kif ukoll it-tlestija tal-
proċessi ta' identifikazzjoni, 
awtentikazzjoni u pagamenti. Il-kontenut 
jinkludi wkoll il-kontenut tal-midja soċjali 
inkorporat f'dawk is-siti u għodod tal-
awtur iddedikati biex jinħoloq kontenut 
iġġenerat mill-utent. 

Or. en

Emenda 115
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni li għandha tiġi 
kkomunikata lill-utent permezz ta' aġent 
għall-utenti, inkluż kodiċi jew mark-up li 
jiddefinixxu l-istruttura, il-preżentazzjoni u 
l-interazzjonijiet tal-kontenut.

(2) "Kontenut ta' siti elettroniċi" tfisser l-
informazzjoni u l-komponenti tal-
interfaċċa mal-utenti li għandhom jiġu 
kkomunikati lill-utent permezz ta' aġent 
għall-utenti, inkluż kodiċi jew mark-up li 
jiddefinixxu l-istruttura, il-preżentazzjoni u 
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l-interazzjonijiet tal-kontenut. Il-kontenut 
tas-siti elettroniċi jinkludi informazzjoni 
testwali kif ukoll mhux testwali, minbarra 
t-tniżżil ta' dokumenti u formoli kif ukoll 
l-interazzjoni f'żewġ direzzjonijiet, bħal 
pereżempju l-ipproċessar ta' formoli 
diġitali u t-twettiq tal-proċessi ta'
awtentikazzjoni, identifikazzjoni u ħlas. 
Il-kontenut tas-siti elettroniċi jinkludi 
wkoll funzjonijiet provduti permezz ta' siti 
elettroniċi, li huma esterni għas-sit 
elettroniku inkwistjoni, pereżempju, 
permezz tal-użu ta' ħoloq elettroniċi (web-
links), bil-kundizzjoni li s-sit elettroniku 
estern ikun l-uniku mezz li bih jiġu 
provduti l-informazzjoni u s-servizz lill-
utent. Il-kontenut jinkludi wkoll il-
kontenut tal-midja soċjali inkorporat 
f'dawk is-siti, fejn possibbli, kif ukoll 
għodod tal-awtur iddedikati biex jinħoloq 
kontenut iġġenerat mill-utent.

Or. en

Emenda 116
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "Għodod tal-awtur" tfisser 
kwalunkwe softwer li jista' jintuża biex 
jipproduċi kontenut tal-internet, inkluż il-
kontenut iġġenerat mill-utent.
L-għodod tal-awtur jinkludu, iżda 
mhumiex limitati għal, għodod tal-awtur 
tal-paġni tal-internet, softwer biex jiġi 
editjat il-kodiċi tas-sors jew markup, 
softwer biex jiġu aġġornati porzjonijiet 
mill-paġni tal-internet (eż. blogging, 
wikis, fora onlajn) u aktar.

Or. en
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Emenda 117
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "Għodod tal-awtur" tfisser 
kwalunkwe softwer li jista' jintuża biex 
toħloq kontenut tal-internet, inkluż il-
kontenut iġġenerat mill-utent. L-għodod 
tal-awtur jinkludu, iżda mhumiex limitati 
għal, għodod tal-awtur tal-paġni tal-
internet, softwer biex jeditja l-kodiċi tas-
sors jew markup, softwer biex jiġu 
aġġornati porzjonijiet mill-paġni tal-
internet (eż. blogging, wikis, fora onlajn) 
u aktar.

Or. en

Emenda 118
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "Għodod tal-awtur" jinkludi 
kwalunkwe softwer li jista' jintuża biex 
jipproduċi kontenut tal-internet, inkluż il-
kontenut iġġenerat mill-utent. L-għodod 
tal-awtur jinkludu, iżda mhumiex limitati 
għal, għodod tal-awtur tal-paġni tal-
internet, softwer biex jeditja l-kodiċi tas-
sors jew markup, softwer biex jiġu 
aġġornati porzjonijiet mill-paġni tal-
internet (eż. blogging, wikis, fora onlajn) 
u aktar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-għodod tal-awtur li jintużaw biex jiġi prodott kontenut iġġenerat mill-utent huma 
inaċċessibbli, l-element interattiv rilevanti tas-sit elettroniku mhux ser ikun aċċessibbli.

Emenda 119
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "Għodod tal-awtur" tinkludi 
kwalunkwe softwer li jista' jintuża biex 
jipproduċi kontenut tal-internet, inkluż il-
kontenut iġġenerat mill-utent. L-għodod 
tal-awtur jinkludu, iżda mhumiex limitati 
għal, għodod tal-awtur tal-paġni tal-
internet, softwer biex jeditja l-kodiċi tas-
sors jew markup, softwer biex jiġu 
aġġornati porzjonijiet mill-paġni tal-
internet (eż. blogging, wikis, fora onlajn).

Or. en

Emenda 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku.

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku, 
indipendentement mit-tagħmir użat għall-
interazzjoni mal-kontenut. Jekk 
applikazzjoni għall-mowbajl iddiżinjata
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minn sidien ta' sit elettroniku toffri l-
istess sett jew sett imtejjeb ta' servizzi bħal 
ma joffri s-sit elettroniku stess, id-
definizzjoni attwali tapplika għall-
interfaċċa u l-operazzjoni ta' dawn l-
applikazzjonijiet mobbli. 

Or. en

Emenda 121
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku.

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku, 
indipendentement mit-tagħmir użat għall-
interazzjoni mal-kontenut. Jekk 
applikazzjoni għall-mowbajl iddiżinjata 
minn sidien ta' sit elettroniku toffri l-
istess sett jew sett imtejjeb ta' servizzi bħal 
ma joffri s-sit elettroniku stess, id-
definizzjoni attwali tapplika għall-
interfaċċa u l-operazzjoni ta' dawn l-
applikazzjonijiet mobbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjonijiet għall-mowbajl spiss huma ddiżinjati mill-fornituri tas-servizz biex 
jissimplifikaw l-esperjenza tal-klijent, u f'xi każijiet joffru wkoll servizzi ulterjuri jew elementi 
addizzjonali apparti dawk li joffri s-sit elettroniku. L-utenti b'diżabbilità m'għandhomx 
jitħallew barra mis-settur emerġenti tal-applikazzjonijiet għall-mowbajl li jipprovdi l-aċċess 
għas-servizzi.
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Emenda 122
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku.

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku, 
indipendentement mit-tagħmir użat għall-
interazzjoni mal-kontenut. Jekk apparat 
mobbli joffri l-istess sett ta' servizzi bħal 
dawk tas-sit elettroniku inkwistjoni, jew 
sett ta' servizzi aqwa minnhom, din id-
definizzjoni għandha tapplika wkoll għall-
interfaċċa u għall-operat ta' tali 
applikazzjonijiet mobbli.

Or. en

Emenda 123
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku.

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta' sit elettroniku għall-utenti, inklużi 
brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku. Dan għandu 
japplika indipendentament mill-apparat 
użat fl-interazzjoni mal-kontenut. Jekk 
applikazzjoni għall-mowbajl iddiżinjata 
minn sidien ta' sit elettroniku toffri l-
istess sett jew sett imtejjeb ta' servizzi bħal 
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ma joffri s-sit elettroniku stess, id-
definizzjoni attwali tapplika għall-
interfaċċa u l-operazzjoni ta' dawn l-
applikazzjonijiet mobbli.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjonijiet għall-mowbajl spiss huma ddiżinjati mill-fornituri tas-servizz biex 
jissimplifikaw l-esperjenza tal-klient, u l-utenti b'diżabbiltà m'għandhomx jitħallew barra mis-
settur emerġenti li jipprovdi l-aċċess għas-servizzi.

Emenda 124
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "Entità tas-settur pubbliku" tfisser l-
Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, il-
korpi regolati b'liġi pubblika, kif iddefinit 
fl-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE, 
u assoċjazzjonijiet magħmulin minn
awtorità waħda jew iktar ta' dan it-tip, jew 
minn korp wieħed jew iktar ta' dan it-tip, 
irregolati b'liġi pubblika.

(8) "Entità tas-settur pubbliku" tfisser l-
entitajiet li jwettqu kompiti pubbliċi. 
Tinkludi fiha l-korpi regolati b'liġi 
pubblika, kif iddefinit fl-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2004/18/KE u l-entitajiet kollha 
li ġew fdati jew assenjati minn dawn il-
korpi biex iwettqu kompiti pubbliċi.

Or. en

Emenda 125
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Siti elettroniċi ta' entitajiet tas-
settur pubbliku" tfisser siti elettroniċi 
żviluppati, akkwistati, miżmuma jew 
kofinanzjati mill-korpi tas-settur pubbliku 
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jew kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 126
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 2 – punt 8a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8a) "Servizz ta' interess ġenerali" tfisser 
servizz li l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati 
Membri jikkunsidraw li huwa ta' interess 
ġenerali fuq livell nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, u li għaldaqstant huwa suġġett 
għal obbligi speċifiċi ta' servizz pubbliku. 

Or. fr

Emenda 127
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Aċċessibbiltà għall-internet" tfisser 
il-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati meta jinbnew is-siti elettroniċi 
kkonċernati, sabiex jagħmlu l-kontenut u 
l-funzjonalitajiet ta' dawn is-siti 
aċċessibbli għall-utenti kollha, inklużi l-
persuni b'diżabbiltà. L-aċċessibbiltà 
għall-internet tirreferi b'mod partikolari 
għall-prinċipji u t-tekniki li jtejbu l-
perċezzjoni, in-navigazzjoni, l-operat, l-
interazzjoni u l-fehim tal-utenti, u 
tippermetti l-użu ta' teknoloġija assistiva 
jew il-komunikazzjoni awmentattiva u 
alternattiva. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' approċċ olistiku għall-kunċett tal-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-
aċċessibbiltà b'mod ġenerali. Għalhekk, huwa assolutament meħtieġ li jiġi inkluż mhux biss 
il-kontenut, iżda wkoll il-funzjonalitajiet tas-siti elettroniċi, li jippermettu l-użu tat-teknoloġija 
assistiva meta meħtieġa.

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Aċċessibbiltà għall-internet" tfisser 
il-prinċipji u t-tekniki li għandhom jiġu 
osservati meta jinbnew is-siti elettroniċi 
konċernati, sabiex jagħmlu l-kontenut ta'
dawn is-siti aċċessibbli għall-utenti 
kollha, b'mod partikolari persuni 
b'diżabbiltà u persuni anzjani. 
Aċċessibbiltà għall-internet tirreferi 
b'mod partikolari għall-prinċipji u t-
tekniki li jtejbu l-perċezzjoni, in-
navigazzjoni, l-operat, l-interazzjoni u l-
fehim tal-utenti, u jinkludi l-użu ta'
teknoloġija assistiva, il-lingwa tas-sinjali 
jew il-komunikazzjoni awmentattiva u 
alternattiva. Il-kontenut tas-siti elettroniċi 
jinkludi informazzjoni testwali kif ukoll 
mhux testwali, minbarra t-tniżżil ta'
formoli u l-interazzjoni f'żewġ 
direzzjonijiet, ngħidu aħna, l-ipproċessar 
ta' formoli diġitali, l-awtentikazzjoni, u 
tranżazzjonijiet bħall-ġestjoni ta' kazijiet 
u ħlasijiet.

Or. en
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Emenda 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

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Teknoloġija assistiva" tfisser 
kwalunkwe prodott, biċċa apparat, jew 
sistema ta' prodott, akkwistati 
kummerċjalment kif inhuma jew 
finanzjati mill-baġit tal-Unjoni bħala 
proġett pilota jew distribwiti mill-Gvern, 
jew modifikati, jew personalizzati, u użati 
biex jiżdiedu, jinżammu jew jitjiebu l-
kapaċitajiet funzjonali ta' persuni 
b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 130
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Teknoloġija assistiva" tfisser 
kwalunkwe prodott, biċċa apparat, jew 
sistema ta' prodott, akkwistati 
kummerċjalment kif inhuma, jew 
modifikati, jew personalizzati, u użati biex 
jiżdiedu, jinżammu jew jitjiebu l-
kapaċitajiet funzjonali ta' persuni 
b'diżabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija assistiva tintuża minn persuni b'diżabbiltà sabiex iwettqu funzjonijiet li inkella 
jkunu diffiċli jew impossibbli. It-teknoloġija assistiva tista' tinkludi apparat ta' mobilità bħal 
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walkers u siġġijiet tar-roti, sa hardware u softwer, bħal keyboards personalizzati jew 
programmi li jaqraw minn fuq l-iskrin.

Emenda 131
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "Disinn universali" tfisser id-disinn 
ta' prodotti, ambjenti, programmi u 
servizzi biex ikunu jistgħu jintużaw mill-
persuni kollha, sal-iktar punt possibbli, 
mingħajr il-bżonn għal adattament jew 
disinn speċjalizzat. "Disinn universali"
m'għandhiex teskludi apparat ta'
għajnuna għal gruppi partikolari ta'
persuni b'diżabbiltà meta din tkun 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija d-definizzjoni ta' "disinn universali" kif mogħtija fil-Konvenzjoni tan-NU dwar il-
Jeddijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà.

Emenda 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li s-siti 
elettroniċi kkonċernati jsiru aċċessibbli:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li s-siti 
elettroniċi kkonċernati jsiru aċċessibbli
permezz ta' teknoloġija newtrali u 
mingħajr ħlas:

Or. es
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Emenda 133
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi adottat approċċ globali u preċiż dwar il-kunċett tal-aċċessibiltà tas-siti 
elettroniċi u tal-aċċessibiltà inġenerali.  Ir-rekwiżiti fil-qasam tal-aċċessibiltà għandhom 
ikunu definiti b'mod preċiż, u jkopru l-ħtiġijiet reali tal-persuni b'diżabilità. 

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

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 135
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 136
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b'mod li jiffaċilita l-interoperabbiltà 
ma' varjetà ta' aġenti għall-utenti u 
teknoloġiji ta' assistenza fuq il-livell tal-
Unjoni u internazzjonali.

(b) b'mod li jiżgura l-interoperabbiltà ma'
varjetà ta' aġenti għall-utenti u teknoloġiji 
ta' assistenza fuq il-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 137
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) permezz ta' approċċ ta' disinn 
universali.
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Or. en

Emenda 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-1 ta' Jannar 2015 għall-
kontenut ġdid kollu tas-siti elettroniċi 
inkwistjoni u sa mhux iktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017 għal kull kontenut ta'
legat.

Or. en

Emenda 139
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-1 ta' Jannar 2015 għall-
kontenut ġdid kollu tas-siti elettroniċi 
inkwistjoni u sa mhux iktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017 għal kull kontenut ta'
legat.

Or. en

Emenda 140
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-1 ta' Jannar 2015 għall-
kontenut ġdid kollu tas-siti elettroniċi 
inkwistjoni u sa mhux iktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017 għal kull kontenut ta'
legat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżgurar tal-aċċessibbiltà għall-kontenut il-ġdid tas-siti elettroniċi jista' jinkiseb u stqarrija 
mill-ġdid tal-objettiv tal-Kummissjoni Ewropea li s-siti elettroniċi tas-settur pubbliku jkunu 
aċċessibbli b'mod sħiħ sal-2015.

Emenda 141
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015.

2. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 skont il-
qafas amministrattiv, istituzzjonali u 
legali lis-siti elettroniċi kollha tal-korpi 
tas-settur pubbliku sa mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2015 għall-kontenut ġdid 
kollu tas-siti elettroniċi inkwistjoni u sa 
mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2017 
għal kull kontenut ta' legat.

Or. en

Emenda 142
Rafał Trzaskowski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Perjodu ta' tranżizzjoni ta' sentejn 
għandu jiġi introdott għax-xandir dirett 
minħabba raġunijiet teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3a.  Bi qbil mal-Artikolu 2 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, 
"disinn universali" tfisser id-disinn ta'
prodotti, ambjenti, programmi u servizzi li 
ser jintużaw minn kulħadd, sa fejn hu 
possibbli, mingħajr il-ħtieġa ta'
adattament jew disinn speċjalizzat.  
"Disinn universali" m'għandux jeskludi 
apparat ta' għajnuna għal gruppi 
partikolari ta' persuni b'diżabbiltà meta 
dan ikun meħtieġ.

Or. fr

Emenda 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 - paragrafu 3b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3b. L-informazzjoni marbuta mal-
aċċessibiltà u l-informazzjoni l-oħra 



AM\941519MT.doc 53/99 PE514.740v01-00

MT

kollha pprovduta lill-konsumatur 
għandha tiġi proposta f'formati 
aċċessibbli, billi jibqgħu jiġu kkunsidrati 
bis-sħiħ il-preferenzi tal-konsumatur. 

Or. fr

Emenda 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 3c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3c. Fil-limiti tal-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, il-proprjetarji tas-siti elettroniċi 
għandhom jipprovdu lill-konsumaturi 
informazzjoni pertinenti sabiex ikunu 
jistgħu jevalwaw il-livell tal-aċċessibiltà 
tas-sit elettroniku. 

Or. fr

Emenda 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-siti elettroniċi kkonċernati li jkunu 
konformi ma' standards armonizzati jew 
ma' partijiet minnhom, imfassla u 
ppubblikati mill-Kummissjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, skont ir-
Regolament (UE) Nru 1025/2012, 
għandhom ikunu preżunti konformi mar-
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-internet 
koperti minn dawk l-istandards jew 
partijiet minnhom, kif stabbilit fl-
Artikolu 3.

Is-siti elettroniċi kkonċernati li jkunu 
konformi ma' standards armonizzati jew 
ma' partijiet minnhom, imfassla u 
ppubblikati mill-Kummissjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, skont ir-
Regolament (UE) Nru 1025/2012, 
għandhom ikunu preżunti konformi mar-
rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-internet 
koperti minn dawk l-istandards jew 
partijiet minnhom, kif stabbilit fl-
Artikolu 3.
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L-implimentazzjoni tal-istandards 
għandha tkun responsabbiltà tal-
Kummissjoni u tal-awtoritajiet rilevanti 
tal-Istati Membri.

Or. es

Emenda 147
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ir-referenzi tal-istandards 
Ewropej imsemmija fil-paragrafu 1 jkunu 
għadhom ma ġewx iddeterminati, is-siti 
elettroniċi kkonċernati li jilħqu l-partijiet 
tal-istandard ISO/IEC 40500: 2012 li 
jkopru l-Kriterji ta' Suċċess u r-Rekwiżiti 
ta' Konformità għall-konformità tal-Livell 
AA, għandhom ikunu preżunti konformi 
mar-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet 
stipulati fl-Artikolu 3.

3. Sakemm ir-referenzi tal-istandards 
Ewropej imsemmija fil-paragrafu 1 jkunu 
għadhom ma ġewx iddeterminati, is-siti 
elettroniċi kkonċernati li jilħqu r-
rakkomandazzjonijiet internazzjonali 
WCAG 2.0. li jkopru l-Kriterji ta' Suċċess 
u r-Rekwiżiti ta' Konformità għall-
konformità tal-Livell AA, għandhom ikunu 
preżunti konformi mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet stipulati fl-
Artikolu 3.

Or. en

Emenda 148
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħeġġu li s-
siti elettroniċi ikkonċernati jipprovdu 
dikjarazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tagħhom, 
b'mod partikulari dwar il-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva, u x'aktarx 
b'informazzjoni addizzjonali dwar l-
aċċessibbiltà b'appoġġ lill-utenti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti elettroniċi ikkonċernati jipprovdu 
dikjarazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tagħhom, 
b'mod partikulari dwar il-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva, u x'aktarx 
b'informazzjoni addizzjonali dwar l-
aċċessibbiltà b'appoġġ lill-utenti. Abbozz 
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ta' mudell ta' informazzjoni li jikkonċerna 
l-aċċessibbiltà huwa anness ma' din id-
direttiva.

Or. en

Emenda 149
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħeġġu li s-
siti elettroniċi ikkonċernati jipprovdu 
dikjarazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tagħhom, 
b'mod partikulari dwar il-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva, u x'aktarx
b'informazzjoni addizzjonali dwar l-
aċċessibbiltà b'appoġġ lill-utenti.

1. L-Istati Membri għandhom
jinkoraġġixxu li s-siti elettroniċi
ikkonċernati jipprovdu dikjarazzjoni ċara 
u konċiża dwar l-aċċessibbiltà tagħhom, 
b'mod partikulari dwar il-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva, u 
b'informazzjoni addizzjonali dwar l-
aċċessibbiltà b'appoġġ lill-utenti.

Or. en

Emenda 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet, kif 
definit fl-Artikolu 3, għas-siti elettroniċi 
kollha tal-entitajiet tas-settur pubbliku lil 
hinn minn dawk ikkonċernati, b'mod 
partikolari, għas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku koperti minn liġijiet 
nazzjonali jew miżuri rilevanti dwar l-
aċċessibbiltà tal-internet.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet, kif 
definit fl-Artikolu 3, għas-siti elettroniċi 
kollha tal-entitajiet tas-settur pubbliku lil 
hinn minn dawk ikkonċernati, b'mod 
partikolari, għas-siti elettroniċi tal-entitajiet 
tas-settur pubbliku koperti minn liġijiet 
nazzjonali jew miżuri rilevanti dwar l-
aċċessibbiltà tal-internet. L-Istati Membri 
għandhom jimponu d-dmir legali li 
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jissensibbilizzaw l-entitajiet pubbliċi li 
jiżviluppaw siti elettroniċi u partijiet 
interessati oħra dwar l-aċċessibbiltà għas-
siti elettroniċi. Min-naħa l-oħra, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu, b'mod 
obbligatorju, programmi ta' taħriġ għall-
persunal dipendenti mill-entitajiet 
pubbliċi sabiex jiffaċilitaw aktar l-
implimentazzjoni speċifika tar-rekwiżiti 
tal-aċċessibbiltà għas-siti elettroniċi.

Or. es

Emenda 151
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Permezz tal-appoġġ għat-twaqqif jew 
għall-ħatra ta' awtorità pubblika 
kompetenti eżistenti sabiex jkun żgurat il-
monitoraġġ tal-konformità tas-siti 
elettroniċi mal-eżiġenzi ġenerali fir-
rigward tal-aċċessibiltà, hekk kif 
speċifikati fl-Artikolu 3; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' mekkaniżmu li jinforza l-implimentazzjoni tal-liġi, hemm il-biżgħa li l-
proprjetarji tas-siti elettroniċi ma jagħtux l-attenzjoni meħtieġa lill-kwistjoni tal-aċċessibiltà. 

Emenda 152
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Barra min hekk, kull Stat Membru 
għandu jispeċifika l-kompiti u s-setgħa ta'
din l-awtorità kompetenti, inkluża l-
possibiltà għall-assoċjazzjonijiet u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità 
sabiex jintroduċu lment quddiemha 
sabiex jikkontestaw ksur tal-leġiżlazzjoni. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' mekkaniżmu ta' implimentazzjoni tal-liġi obbligatorja, hemm il-biżgħa li l-
proprjetarji tas-siti elettroniċi ma jagħtux l-attenzjoni meħtieġa lill-kwistjoni tal-aċċessibiltà. 

Emenda 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iħeġġu 
soluzzjonijiet tal-ICT ġodda li jkunu faċli 
li jintużaw u intiżi għall-persuni 
b'diżabbiltà u l-persuni anzjani, u 
għandhom jippromwovu t-taħriġ u l-
edukazzjoni biex jiżdied l-għarfien diġitali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 154
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jappoġġjaw programmi ta'
taħriġ fl-aċċessibbiltà tal-internet lill-
partijiet interessati ewlenin, inklużi l-
impjegati taċ-ċivil u l-persunal tal-korpi u 
l-awtoritajiet pubbliċi u l-
organizzazzjonijiet li joffru s-servizzi 
bażiċi lill-pubbliku biex joħolqu, 
jamministraw u jaġġornaw paġni tal-
internet, inkluż il-kontenut tagħhom.

Or. en

Emenda 155
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jipparteċipaw f'attivitajiet li jqajmu 
kuxjenza dwar ir-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet u l-benefiċċji lill-
utenti, sabiex jinkoraġixxu l-iżvilupp tad-
disinn aċċessibbli tas-siti elettroniċi fis-
settur privat u tal-NGOs.

Or. en

Emenda 156
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jappoġġjaw programmi ta'
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taħriġ fl-aċċessibbiltà tal-internet għall-
partijiet interessati ewlenin, għall-
persunal tal-korpi u l-awtoritajiet pubbliċi 
u l-organizzazzjonijiet li joffru s-servizzi 
bażiċi lill-pubbliku biex joħolqu, 
jamministraw u jaġġornaw paġni tal-
internet inkluż il-kontenut tagħhom. 

Or. en

Emenda 157
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu u jappoġġjaw programmi ta'
taħriġ fl-aċċessibbiltà tal-internet lill-
partijiet interessati rilevanti u xierqa, 
inklużi l-impjegati taċ-ċivil, il-persunal 
tal-korpi pubbliċi, l-awtoritajiet u l-
organizzazzjonijiet li joffru s-servizzi 
bażiċi lill-pubbliku biex joħolqu, 
jamministraw u jaġġornaw paġni tal-
internet u l-kontenut.

Or. en

Emenda 158
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
mekkaniżmi xierqa għal konsultazzjonijiet 
dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi ma'
partijiet interessati rilevanti, u għandhom 
jippubblikaw kull żvilupp fil-politika tal-

3. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw
l-istabbiliment ta' mekkaniżmi obbligatorji
għal konsultazzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà 
tas-siti elettroniċi ma' partijiet interessati 
rilevanti, bħall-utenti finali u l-
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aċċessibbiltà tal-internet, flimkien mal-
esperjenzi u s-sejbiet mill-
implimentazzjoni tal-konformità tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet.

organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom u għandhom jippubblikaw kull 
żvilupp fil-politika tal-aċċessibbiltà tal-
internet, flimkien mal-esperjenzi u s-sejbiet 
mill-implimentazzjoni tal-konformità tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet.

Or. en

Emenda 159
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
fuq il-livell tal-Unjoni ma' partijiet 
interessati rilevanti tal-industrija u tas-
soċjetà ċivili, li jinkludu b'mod 
partikolari, l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-persuni b'diżabbiltà, 
b'faċilitazzjoni mill-Kummissjoni, bil-għan 
li jiġu rriveduti, f'rapport ta' kull sentejn
kif imsemmi fl-Artikolu 7a, l-iżviluppi 
teknoloġiċi u tas-suq, kif ukoll il-progress 
li jkun sar fl-aċċessibbiltà tal-internet, u 
bil-għan ta' skambju tal-aqwa prassi.

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
fuq il-livell tal-Unjoni ma' partijiet 

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

interessati tal-industrija, tal-imsieħba 
soċjali u tas-soċjetà ċivili u  b'faċilitazzjoni 
mill-Kummissjoni, bil-għan li jiġu 
rriveduti, f'rapport annwali kif imsemmi fl-
Artikolu 7(4), l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-
suq, kif ukoll il-progress li jkun sar fl-
aċċessibbiltà tal-internet, u bil-għan ta'
skambju tal-aqwa prassi. Attenzjoni 
partikolari għandha tingħata lill-
kompetittività tal-kumpaniji fis-settur, 
speċjalment tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju, ħalli ebda piż żejjed ma jiġi impost 
fuq il-funzjonament tagħhom.

Or. en

Emenda 161
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tipproponi l-leġiżlazzjoni li toħloq lill-
Istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom 
jissodisfaw l-obbligi msemmija f'din id-
Direttiva.

Or. es

Emenda 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. F'kull Stat Membru għandha tiġi 
stabbilita entità pubblika responsabbli tal-
applikazzjoni tal-dritt. Dan il-korp ta'
implimentazzjoni għandu jsir ċentru ta'
riżorsi għall-aċċessibbiltà u biex jiffaċilita 
lill-awtoritajiet pubbliċi l-
implimentazzjoni tal-aċċessibbiltà tas-siti 
elettroniċi tagħhom, filwaqt li jippermetti 
wkoll il-parteċipazzjoni tal-
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabbiltà 
u tal-familji rappreżentattivi tagħhom.

Or. es

Emenda 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. L-imsieħba soċjali għandhom 
jipparteċipaw fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi ta' taħriġ 
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u s-sensibilizzazzjoni msemmija.

Or. es

Emenda 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Il-korp tal-infurzar u l-kompiti tiegħu

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità responsabbli 
għall-infurzar ta' din id-Direttiva u 
kompetenti fil-monitoraġġ tal-konformità 
tas-siti elettroniċi mar-rekwiżiti ta'
aċċessibbiltà ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 3 u jagħmel arranġamenti għal 
tali awtoritajiet biex ikollhom u jużaw ir-
riżorsi umani u finanzjarji u s-setgħat 
meħtieġa biex jieħdu l-miżuri li huma 
responsabbiltà tagħhom skont din id-
Direttiva. Dawk l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinvolvu l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lil persuni b'diżabbiltà.
2. Kull Stat Membru għandu jiddefinixxi 
l-kompiti, is-setgħat, l-organizzazzjoni u l-
arranġamenti ta' kooperazzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti, f'konformità mal-
Artikolu 7, inkluża l-possibilità għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
għall-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà li 
jressqu ilmenti ma' dawn tal-aħħar sabiex 
jisfidaw kwalunkwe ksur tal-obbligi 
imposti fuq l-Istati Membri minn din id-
Direttiva.
3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
lill-Kummissjoni infurmata dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri tagħhom 
relatati mal-paragrafu 2, u l-Kummissjoni 
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għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-
Istati Membri l-oħrajn.
4. Il-korp tal-infurzar għandu jirrapporta 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri relatati 
mal-Artikolu 2 lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti tiegħu.

Or. en

Emenda 166
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Il-korp tal-infurzar u l-kompiti tiegħu

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità responsabbli 
għall-infurzar ta' din id-Direttiva u 
kompetenti fil-monitoraġġ tal-konformità 
tas-siti elettroniċi mar-rekwiżiti ta'
aċċessibbiltà ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 3 u jagħmel arranġamenti għal 
tali awtoritajiet biex ikollhom u jużaw ir-
riżorsi umani u finanzjarji u s-setgħat 
meħtieġa biex jieħdu l-miżuri li huma 
responsabbiltà tagħhom skont din id-
Direttiva. Dawn l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinvolvu l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lil persuni b'diżabbiltà.
2. Kull Stat Membru għandu jiddefinixxi 
l-kompiti, is-setgħat, l-organizzazzjoni u l-
arranġamenti ta' kooperazzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti, f'konformità mal-
Artikolu 7, inkluża l-possibilità għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
għall-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà li 
jressqu ilmenti ma' dawn tal-aħħar sabiex 
jisfidaw kwalunkwe ksur tal-obbligi 
imposti fuq l-Istati Membri minn din id-



AM\941519MT.doc 65/99 PE514.740v01-00

MT

Direttiva.
3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
lill-Kummissjoni infurmata dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri tagħhom 
relatati mal-paragrafu 2, u l-Kummissjoni 
għandha tgħaddi din l-informazzjoni lill-
Istati Membri l-oħrajn.
4. Il-korp tal-infurzar għandu jirrapporta 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri relatati 
mal-Artikolu 2 lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 167
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Il-korp tal-infurzar u l-kompiti tiegħu

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità responsabbli 
għall-infurzar ta' din id-Direttiva u 
kompetenti fil-monitoraġġ tal-konformità 
tas-siti elettroniċi mar-rekwiżiti ta'
aċċessibbiltà ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 3. Dawn l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinvolvu l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lil persuni b'diżabbiltà.
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2. Kull Stat Membru għandu jiddefinixxi 
l-kompiti, is-setgħat, l-organizzazzjoni u l-
arranġamenti ta' kooperazzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti, f'konformità mal-
Artikolu 7, inkluża l-possibilità għall-
persuni li jressqu ilmenti sabiex jisfidaw 
kwalunkwe ksur tal-obbligi imposti fuq l-
Istati Membri minn din id-Direttiva.
3. L-Istati Membri għandhom iżommu 
lill-Kummissjoni infurmata dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri relatati mal-
paragrafu 2, u tali informazzjoni għandha 
tkun disponibbli pubblikament.

Or. en

Emenda 168
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 6a
Il-Proċedura tal-ilment 

(1) Kull entità (persuna fiżika jew 
ġuridika) li tikkunsidra li din id-Direttiva 
ġiet miksura, tista' tiġbed l-attenzjoni tal-
proprjetarji tas-sit elettroniku dwar dan, 
jekk ikun meħtieġ. 
(2) F'każ li l-entità ma tkunx sodisfatta 
bir-riżultat, l-ilmenti jistgħu jiġu 
indirizzati lil kull awtorità kompetenti kif 
inhu indikat fl-Artikolu 6(2)(b). 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' mekkaniżmu li jinforza l-implimentazzjoni tal-liġi, hemm il-biżgħa li l-
proprjetarji tas-siti elettroniċi ma jagħtux l-attenzjoni meħtieġa lill-kwistjoni tal-aċċessibiltà. 
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Emenda 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Implimentazzjoni u l-miżuri ta' infurzar

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 1(2) tagħha, 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom ikunu intitolati li jieħdu, fost l-
oħrajn, il-miżuri li ġejjin, meta jkun 
xieraq:
(a) għal kwalunkwe sit elettroniku:
(i) jagħtu segwitu għal ilment dwar l-
inaċċessibbiltà ta' sit elettroniku f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli;
(ii) jaġixxu bħala ċentru ta' riżorsi għall-
korpi u l-awtoritajiet pubbliċi
(iii) iħarrġu impjegati taċ-ċivil u persunal 
tal-korpi u l-awtoritajiet pubbliċi fl-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u s-servizzi 
bbażati fuq l-internet.
(iiii) jagħtu rakkomandazzjonijiet biex tiġi 
implimentata din id-Direttiva
(b) għal kwalunkwe sit elettroniku li 
jonqos milli jipprovdi aċċessibbiltà sħiħa:
(i) fejn in-nuqqas li jagħti l-aċċessibbiltà 
sħiħa huwa kompatibbli ma' din id-
Direttiva, jirrikjedu li jkun immarkat bi 
twissija xierqa, miktuba b'mod ċar u li 
tinftiehem faċilment, bil-lingwi uffiċjali 
tal-Istati Membri fejn jintuża is-sit 
elettroniku, dwar l-ostakoli għall-
aċċessibbiltà li tista' tirrappreżenta.

Or. en
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Emenda 170
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Implimentazzjoni u l-miżuri ta' infurzar

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 1(2) tagħha, 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom ikunu intitolati li jieħdu, fost l-
oħrajn, il-miżuri li ġejjin, meta xieraq:
(a) għal kwalunkwe sit elettroniku:
(i) jagħtu segwitu għal ilment dwar l-
inaċċessibbiltà ta' sit elettroniku f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli;
(ii) jaġixxu bħala ċentru ta' riżorsi għall-
korpi u l-awtoritajiet pubbliċi
(iii) iħarrġu impjegati taċ-ċivil u persunal 
tal-korpi u l-awtoritajiet pubbliċi fl-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u s-servizzi 
bbażati fuq l-internet.
(iiii) jagħtu rakkomandazzjonijiet biex tiġi 
implimentata din id-Direttiva
(b) għal kwalunkwe sit elettroniku li 
jonqos milli jipprovdi aċċessibbiltà sħiħa:
(i) fejn in-nuqqas li jagħti l-aċċessibbiltà 
sħiħa huwa kompatibbli ma' din id-
Direttiva, jirrikjedu li jkun immarkat bi 
twissija xierqa, miktuba b'mod ċar u li 
tinftiehem faċilment, bil-lingwi uffiċjali 
tal-Istati Membri fejn jintuża is-sit 
elettroniku, dwar l-ostakoli għall-
aċċessibbiltà li tista' tirrappreżenta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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 
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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.

Emenda 171
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Implimentazzjoni u l-miżuri ta' infurzar

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom ikunu intitolati li jieħdu, fost l-
oħrajn, il-miżuri li ġejjin, meta xieraq:
(i) jagħtu segwitu għal ilment dwar l-
inaċċessibbiltà ta' sit elettroniku f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli;
(ii) jaġixxu bħala ċentru ta' riżorsi għall-
korpi u l-awtoritajiet pubbliċi;
(iii) iħarrġu impjegati taċ-ċivil u persunal 
tal-korpi u l-awtoritajiet pubbliċi fir-
rigward tal-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi 
u s-servizzi bbażati fuq l-internet;
(iv) jagħtu rakkomandazzjonijiet biex tiġi 
implimentata din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 172
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-konformità tal-websajts 
ikkonċernati mar-rekwiżiti għall-
aċċessibbiltà tal-internet b'mod kontinwu, 
bl-użu tal-metodoloġija pprovduta fil-
paragrafu 4.

1. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-konformità tal-websajts 
ikkonċernati mar-rekwiżiti għall-
aċċessibbiltà tal-internet b'mod kontinwu, 
bl-użu tal-metodoloġija pprovduta fil-
paragrafu 4.

Għal dak il-għan, kull Stat Membru 
għandu jinnomina awtorità kompetenti. 
Din l-awtorità kompetenti għandha wkoll 
tkun responsabbli għall-infurzar ta' din 
id-Direttiva u għandu jkollha r-riżorsi 
meħtieġa biex twettaq il-kompitu tagħha. 
Dawn l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinvolvu l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà. 
Kull Stat Membru għandu jiddefinixxi l-
kompiti, il-poteri, u l-arraġamenti tal-
organizzazzjoni u l-kooperazzjoni tal-
awtorità kompetenti.
L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet 
kompetenti nominati sat-
30 ta' Ġunju 2014.
L-Istati Membri għandhom iżommu lill-
Kummissjoni infurmata dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri relatati mal-
paragrafu 2, u tali informazzjoni għandha 
tkun disponibbli pubblikament.

Or. en

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

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jinformaw lill-utenti 
jew partijiet interessati oħra dwar il-
possibilità li jagħmlu lmenti, kif imsemmi 
fis-subparagrafu 1, lill-awtorità 
kompetenti nominata. It-tressiq tal-ilmenti 
għandu jiġi magħmul possibbli b'mod 
aċċessibbli.

Or. en

Emenda 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
grupp ta' ħidma li jikkonsisti 
f'rappreżentanti tal-Kummissjoni u 
rappreżentanti maħtura mill-Istati 
Membri biex jiltaqgħu kull sena biex 
jiddiskutu l-eżitu tal-monitoraġġ u 
jiskambjaw l-aħjar prattiki fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
Dan il-grupp ta' ħidma għandu jinvolvi 
b'mod attiv lill-partijiet interessati 
rilevanti, inklużi persuni b'diżabbiltà u 
lill-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 175
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
grupp ta' ħidma li jikkonsisti 
f'rappreżentanti tal-Kummissjoni u 
rappreżentanti maħtura mill-Istati 
Membri biex jiltaqgħu kull sena biex 
jiddiskutu l-eżitu tal-monitoraġġ u 
jiskambjaw l-aħjar prattiki fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
Dan il-grupp ta' ħidma għandu jinvolvi 
b'mod attiv lill-partijiet interessati 
rilevanti, inklużi persuni b'diżabbiltà u 
lill-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali għandhom 
jieħdu vantaġġ mill-esperjenza tal-persuni b'diżabbiltà u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom f'dan il-qasam billi jinvolvuhom fi grupp ta' ħidma biex jiddiskutu r-riżultati ta' din 
id-Direttiva. L-involviment tal-persuni b'diżabbiltà u tal-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom tkun ukoll konformi mal-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Jeddijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà u se tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, peress li dawn ser 
jikkonfermaw jekk sit elettroniku huwiex aċċessibbli mil-lat tal-utenti.

Emenda 176
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi 
grupp ta' ħidma li jikkonsisti 
f'rappreżentanti tal-Kummissjoni u 
rappreżentanti maħtura mill-Istati 
Membri biex jiltaqgħu kull sena biex 
jiddiskutu l-eżitu tal-monitoraġġ u 
jiskambjaw l-aħjar prattiki fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
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Il-grupp ta' ħidma għandu jinvolvi b'mod 
attiv lill-partijiet interessati rilevanti, 
inklużi persuni b'diżabbiltà u/jew lill-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 177
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha toħloq grupp 
ta' ħidma regolari biex jimmonitorja l-
implimentazzjoni u jiskambjaw l-aħjar 
prattiki ta' din id-Direttiva. Il-grupp ta'
ħidma għandu jikkonsisti minn 
rappreżentanti maħtura mill-Istati 
Membri, mill-Kummissjoni u mis-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Emenda 178
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dik il-
metodoloġija għandha tkun transparenti, 
trasferibbli, kumparabbli u riproduċibbli, 
u għandha tiġi stabbilita b'konsultazzjoni 
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metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

mill-qrib mal-partijiet konċernati rilevanti 
tal-industrija u tas-soċjetà ċivili, fosthom 
b'mod partikolari, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mhux 
iktar tard minn sena wara l-adozzjoni ta'
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-urġenza li tinkiseb l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi l-metodoloġija biex tiġi 
mmonitorjata l-konformità mar-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet m'għandhiex tinħareġ 
iktar tard minn sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva. Barra minn hekk, l-involviment tal-
partijiet interessati rilevanti fl-iżvilupp ta' din il-metodoloġija, inklużi persuni b'diżabbiltà u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, jiżguraw livell għoli ta' dipendenza għall-
kompiti ta' monitoraġġ li ġejjin.

Emenda 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dik il-
metodoloġija għandha tkun transparenti, 
trasferibbli, kumparabbli u riproduċibbli, 
u għandha tiġi stabbilita b'konsultazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet konċernati rilevanti 
tal-industrija u tas-soċjetà ċivili, fosthom 
b'mod partikolari, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
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msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mhux 
iktar tard minn sena wara l-adozzjoni ta'
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dik il-
metodoloġija għandha tkun transparenti, 
trasferibbli, kumparabbli u riproduċibbli, 
u għandha tiġi stabbilita b'konsultazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet konċernati rilevanti 
tal-industrija u tas-soċjetà ċivili, fosthom 
b'mod partikolari, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mhux 
iktar tard minn sena wara l-adozzjoni ta'
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 181
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dik il-
metodoloġija għandha tkun transparenti, 
trasferibbli, kumparabbli u riproduċibbli, 
u għandha tiġi stabbilita b'konsultazzjoni 
mill-qrib mal-organizzazzjonijiet rilevanti 
li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabbiltà.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 182
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 9(3). Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-Kummissjoni, b'atti ta'
implimentazzjoni, għandha tistabblixxi l-
metodoloġiji għall-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti elettroniċi kkonċernati 
mar-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet kif stipulati fl-Artikolu 3. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta'
eżami speċifikata fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Dik il-
metodoloġija għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 183
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) skont il-metodoloġija tar-riċerka li 
tgħaqqad l-analiżi tal-esperti mal-
esperjenza tal-utenti, inklużi l-utenti 
b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 184
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-arranġamenti għar-rappurtar mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta'
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 9(2).

6. L-arranġamenti għar-rappurtar mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta'
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura konsultattiva
speċifikata fl-Artikolu 4 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandu jkollhom id-
dmir li jagħmlu pubblika, b'mod 
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faċilment aċċessibli, il-lista tas-siti 
elettroniċi tal-entitajiet pubbliċi mingħajr 
aċċessibbiltà.

Or. es

Emenda 186
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Ir-rappurtar

1. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
rapport kull sentejn dwar l-eżitu tal-
monitoraġġ imwettaq skont l-Artikolu 7, 
fosthom fir-rigward tad-dejta tal-kejl, u 
fejn xieraq, il-lista tas-siti elettroniċi 
msemmija fl-Artikolu 1(3). Dak ir-rapport 
għandu jkun magħmul pubbliku f'formati 
aċċessibbli faċilment.
2. Dak ir-rapport għandu jkopri wkoll l-
azzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 6 
fosthom konklużjonijiet ġenerali possibbli 
magħmula mill-awtoritajiet kompetenti 
relevanti abbażi tal-monitoraġġ.
3. L-arranġamenti għar-rappurtar mill-
Istati Membri lill-Kummissjoni għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9(2).

Or. en

Emenda 187
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva 
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5a. Il-persuni b'diżabilità u l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom 
għandhom ikunu involuti fl-
ispeċifikazzjonijiet il-ġodda kollha tal-
eżiġenzi fir-rigward tal-aċċessibiltà tal-
internet, kif inhuma msemmija fl-Artikolu 
3(1). 

Or. fr

Emenda 188
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza tressqet fl-Artikolu 7

Emenda 189
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza tressqet fl-Artikolu 7

Emenda 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2014. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih it-test 
ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni. Meta l-Istati Membri 
jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn 
għandhom jirreferu għal din id-Direttiva 
jew ikunu akkumpanjati minn referenza 
simili fil-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. 
L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif 
għandha ssir tali referenza.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li jeħtieġ
biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2015. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni. Meta l-
Istati Membri jadottaw dawk id-
dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu 
għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati minn referenza simili fil-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha 
ssir tali referenza.

Or. es

Emenda 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1) skont 
il-qafas amminstrattiv, istituzzjonali u 
legali tagħhom għas-siti elettroniċi kollha 
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li:
(a) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell nazzjonali sal-
31 ta' Diċembru 2015,
(b) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell reġjonali jew għal bliet 
b'aktar minn 100,000 abitant sal-
31 ta' Diċembru 2016,
(c) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fl-ambitu lokali b'inqas minn 
100,000 abitant sal-31 ta' Diċembru 2017,
(d) jiġu operati minn entitajiet li jipprovdu 
servizzi bażiċi lill-pubbliku sal-
31 ta' Diċembru 2017, li t-tipi tagħhom 
huma speċifikati fl-Anness.

Or. es

Emenda 192
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1) għal 
kwalunkwe siti elettroniċi ġodda jew siti 
elettroniċi li ġew iddiżinjati mill-ġdid mit-
tmiem tat-terminu ta' traspożizzjoni ta'
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 193
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1) lil 
kwalunwke sit elettroniku eżistenti sat-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. en

Emenda 194
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 3(3) l-Istati Membri għandhom 
jehmżu stqarrija biex tinforma lill-utenti 
ta' sit elettroniku liem parti mis-sit 
għadha mhux aċċessibbli u għalfejn. L-
Istati Membri għandhom ukoll 
jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-
Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 195
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1) 
f'konformità mal-qafas amministrattiv, 
istituzzjonali u legali għal kull sit 
elettroniku ġdid tas-settur pubbliku 
ladarba din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, 
kif ukoll lis-siti elettroniċi kollha li:
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(a) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell nazzjonali u federali 
sal-31 ta' Diċembru 2015,
(b) jappartjenu għall-korpi tas-settur 
pubbliku fuq livell reġjonali jew 
jindirizzaw iċ-ċentri urbani ta' aktar minn 
100,000 ċittadin sal-
31 ta' Diċembru 2016,
(c) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell lokali sal-
31 ta' Diċembru 2017,
(d) jiġu operati minn entitajiet li jipprovdu 
servizzi ta' interess ġenerali lill-pubbliku 
sal-31 ta' Diċembru 2017, li t-tipi 
tagħhom huma speċifikati fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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.

Emenda 196
Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fi 
żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħha.

Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tagħha u 
għandha tippubblika s-sejbiet ta' din l-



PE514.740v01-00 84/99 AM\941519MT.doc

MT

analiżi.

Or. en

Emenda 197
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Anness – subintestatura 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(kif imsemmi fl-Artikolu 1(2)) (kif imsemmi fl-Artikolu 1(2)(a))

Or. fr

Emenda 198
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Servizzi nazzjonali, reġjonali u 
amministrattivi: ċertifikati legali, 
dokumenti personali, dikjarazzjoni lill-
pulizija, appoġġ legali, elezzjonijiet, 
servizzi ta' soluzzjoni online għat-tilwim.

Or. en

Emenda 199
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Servizzi soċjali ta' interess ġenerali: 
sigurtà soċjali, servizzi ta' impjieg u 
taħriġ, akkomodazzjoni soċjali, indukrar 
tat-tfal, kura fuq terminu twil ta' żmien, 
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servizzi ta' assistenza soċjali. 

Or. en

Emenda 200
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Benefiċċji tas-sigurtà soċjali: benefiċċji 
tal-qgħad, benefiċċji għat-tfal, spejjeż 
mediċi (rimbors jew saldu dirett), stipendji 
jew għotjiet għall-istudenti.

(3) Benefiċċji tas-sigurtà soċjali, eż.
benefiċċji tal-qgħad, benefiċċji għat-tfal, 
spejjeż mediċi (rimbors jew saldu dirett), 
stipendji jew għotjiet għall-istudenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kowlin jista' ifisser li huwa limitat għall-eżempji li ġejjin. Eżempju, (eż.), tfisser li l-
lista li ġejja hija linja gwida, u mhix restrittiva.

Emenda 201
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Servizzi ta' netwerk: gass, elettriku, 
ilma, servizzi postali, telekomunikazzjoni.

Or. en

Emenda 202
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Anness – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dokumenti personali: passaporti jew
liċenzji tas-sewqan

(4) Dokumenti personali, eż. passaporti,
liċenzji tas-sewqan

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kowlin jista' ifisser li huwa limitat għall-eżempji li ġejjin. Eżempju, (eż.), tfisser li l-
lista li ġejja hija linja gwida, u mhix restrittiva.

Emenda 203
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Servizzi marbuta mat-trasport

Or. en

Emenda 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Anness – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Edukazzjoni primarja, sekondarja, 
għolja u ta' matul il-ħajja, kif ukoll 
korsijiet lilhinn mill-kurrikulu jew 
attivitajiet offruti mill-istituzzjonijiet 
pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza ta' din il-leġiżlazzjoni, is-servizzi ta' interess ġenerali bħall-
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edukazzjoni għandhom jiġu inklużi fl-ambitu tad-Direttiva. F'dan il-każ, huwa meħtieġ ukoll li 
jiġi indirizzat dan is-servizz essenzjali permezz ta' approċċ olistiku.

Emenda 205
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Servizzi bankarji u tal-assigurazzjoni

Or. en

Emenda 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Reġistrazzjoni f'edukazzjoni għolja
jew f'università

(10) Edukazzjoni primarja, sekondarja,
għolja u għall-adulti.

Or. es

Emenda 207
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Reġistrazzjoni f'edukazzjoni għolja 
jew f'università

(10) Reġistrazzjoni f'edukazzjoni primarja, 
sekondarja, għolja jew f'università, u 
tagħlim matul il-ħajja

Or. en
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Emenda 208
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Anness – punt 10a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10a) Reġistrazzjonijiet għall-eżamijiet 
tas-servizz pubbliku 

Or. fr

Emenda 209
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Anness – punt 10b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10b) Reġistrazzjonijiet għall-eżamijiet 
finali tat-tagħlim sekondarju 

Or. fr

Emenda 210
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Notifika ta' bidla fir-residenza (11) Residenza u notifika ta' bidla fir-
residenza

Or. en
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Emenda 211
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Anness – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Servizzi ta' informazzjoni tal-uffiċċji 
turistiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi faċilitata l-libertà tal-moviment fl-Ewropa, huwa importanti li jingħata aċċess 
għas-servizzi tal-informazzjoni kollha li jipprovdu l-uffiċċji turistiċi fis-siti elettroniċi 
tagħhom.

Emenda 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa: tagħrif 
interattiv dwar id-disponibbiltà ta'
servizzi, servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa

Or. es

Emenda 213
Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa: tagħrif 
interattiv dwar id-disponibbiltà ta' servizzi, 

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa:
jinkludu aċċess għar-rekords tas-saħħa 
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servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

elettroniċi, tagħrif interattiv dwar id-
disponibbiltà ta' servizzi, servizzi onlajn 
għall-pazjenti, appuntamenti.

Or. en

Emenda 214
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa: tagħrif 
interattiv dwar id-disponibbiltà ta' servizzi, 
servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

(12) Servizzi marbutin mas-saħħa eż.
tagħrif interattiv dwar id-disponibbiltà ta'
servizzi, servizzi onlajn għall-pazjenti, 
appuntamenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kowlin jista' ifisser li huwa limitat għall-eżempji li ġejjin. Eżempju, (eż.), tfisser li l-
lista li ġejja hija linja gwida, u mhix restrittiva.

Emenda 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a) Gass, tisħin, elettriku u servizzi tal-
ilma.

Or. es

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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Gass, tisħin, elettriku u servizzi tal-
ilma

Or. en

Emenda 217
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Siti elettroniċi ta' entitajiet kulturali 
u xjentifiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kultura u t-tagħlim għandhom ikunu aċċessibbli wkoll. Għalhekk, il-kontenut u s-servizzi 
onlajn kollha pprovduti minn entitajiet bħal libreriji, mużewijiet, teatri, eċċ, għandhom jiġu 
inklużi fl-anness.

Emenda 218
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Servizzi bażiċi tal-midja u l-
informazzjoni (pereżempju: gazzetti 
onlajn, libreriji multimedjali, ...)

Or. de
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Emenda 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12b) Servizzi marbuta mat-trasport.

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Servizzi marbuta mat-trasport 
pubbliku

Or. en

Emenda 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12c) Servizzi tal-posta.

Or. es

Emenda 222
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal direttiva
Anness – punt 12c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Edukazzjoni primarja, sekondarja, 
għolja u ta' matul il-ħajja, kif ukoll 
korsijiet lilhinn mill-kurrikulu jew 
attivitajiet offruti mill-istituzzjonijiet 
pubbliċi

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Servizzi bażiċi bankarji u tal-
assigurazzjoni (bħall-kont tal-ħlas bażiku, 
assigurazzjoni tal-kontenut tad-dar u tal-
bini, assigurazzjoni tal-ħajja u l-
assigurazzjoni medika

Or. en

Emenda 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Netwerk u servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika.

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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Servizzi postali

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Servizzi ta' edukazzjoni primarja, 
sekondarja u għolja.

Or. en

Emenda 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12e) Servizzi bażiċi bankarji u tal-
assigurazzjoni (bħall-kont tal-ħlas bażiku, 
assigurazzjoni tal-kontenut tad-dar u tal-
bini, assigurazzjoni tal-ħajja jew l-
assigurazzjoni medika).
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Or. es

Emenda 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12f) Skemi statutarji u l-iskemi 
komplimentari tal-ħarsien soċjali, 
organizzati b'diversi modi 
(organizzazzjonijiet mutwalistiċi jew skont 
il-professjoni), li jkopru r-riskji ewlenin 
tal-ħajja, bħal dawk marbuta mas-saħħa, 
ix-xjuħija, l-inċidenti tax-xogħol, il-
qgħad, l-irtirar u d-diżabbiltà.

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12f) Servizzi ta' skemi statutorji u 
komplementari tas-sigurtà soċjali, 
organizzati b'modi differenti 
(organizzazzjonijiet reċiproċi jew 
okkupazzjonali), li jkopru r-riskji ewlenin 
tal-ħajja, bħal dawk marbuta mas-saħħa, 
mat-tixjiħ, mal-aċċidenti fuq il-post tax-
xogħol, mal-qgħad, ma' l-irtirar u mad-
diżabbiltà. (7) Servizzi ta' indukrar tat-tfal

Or. en
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Emenda 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12g) Servizzi ta' kura tat-tfal.

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12g) Informazzjoni Pubblika

Or. en

Emenda 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12h) Servizzi essenzjali oħra pprovduti 
direttament lill-pubbliku biex jiffaċilitaw 
l-inklużjoni soċjali u jħarsu d-drittijiet 
fundamentali (bħas-servizzi ta' assistenza 
għal persuni li jħabbtu wiċċhom ma'
kriżijiet personali bħad-dejn u l-qgħad, 
servizzi ta' integrazzjoni mill-ġdid u ta'
rijabilitazzjoni u servizzi ta'
akkomodazzjoni soċjali għal ċittadini 
żvantaġġati jew gruppi soċjalment inqas 
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vantaġġati).

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12h) Servizzi tal-Emerġenza tal-112

Or. en

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12i) Edukazzjoni pubblika

Or. en

Emenda 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12i) Elezzjonijiet lokali, reġjonali, 
nazzjonali u Ewropej.
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Or. es

Emenda 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12j) Netwerks soċjali

Or. es

Emenda 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

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12j) Attivitajiet kulturali

Or. en

Emenda 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12k) Attivitajiet u ċentri kulturali

Or. es

Emenda 239
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Anness – punt 12l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12l) Punti ta' informazzjoni u turiżmu.

Or. es

Emenda 240
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva 
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tipi ta' siti elettroniċi ta' fornituri ta'
servizzi ta' interess ġenerali 
(imsemmija fl-Artikolu 1(2)(b)) 
(1) Servizzi ta' trasport 
(2) Servizzi postali 
(3) Servizzi ta' informazzjoni dwar il-
proċessi elettorali 
(4) Servizzi tal-provvista tal-enerġija 
(5) Servizzi ta' komunikazzjoni 
(6) Servizzi bankarji bażiċi 
(7) Servizzi tas-saħħa

Or. fr


