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Alteração 55
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público e dos 
prestadores de serviços de interesse geral 
(Texto relevante para efeitos de EEE)

Or. fr

Justificação

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".

Alteração 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 de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 



PE514.740v01-00 4/100 AM\941519PT.doc

PT

informações e serviços em linha, essenciais 
para o público.

informações e serviços em linha, essenciais 
para o público. A este respeito, a 
segurança da transmissão das 
informações e a proteção dos dados 
pessoais revestem-se de uma enorme 
importância.

Or. en

Alteração 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por exemplo, 
o processamento de formulários digitais, a 
autenticação e operações como o 
tratamento de processos e pagamentos.

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por exemplo, 
o processamento de formulários digitais, a 
autenticação e operações como o 
tratamento de processos e pagamentos. As 
indicações contidas na presente diretiva 
são aplicáveis a todo o sítio Web em que é 
prestado o serviço e não apenas ao 
serviço. As aplicações para telemóveis 
«inteligentes» e «tablets» que 
disponibilizem serviços oferecidos por 
sítios Web de organismos do setor público 
devem estar expressamente abrangidas 
pela presente diretiva.

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

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por 
exemplo, o processamento de formulários 
digitais, a autenticação e operações como 
o tratamento de processos e pagamentos.

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e os idosos.

Or. en

Alteração 59
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por exemplo, 
o processamento de formulários digitais, a 

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na criação 
de sítios Web, para tornar o conteúdo 
desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e os idosos. O 
conteúdo dos sítios Web inclui 
informações textuais e não textuais, bem 
como formulários descarregáveis e 
possibilidades de interação bidirecional, 
como, por exemplo, o processamento de 
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autenticação e operações como o 
tratamento de processos e pagamentos.

formulários digitais, a autenticação e 
operações como o tratamento de processos 
e pagamentos.

Or. en

Alteração 60
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Esta «acessibilidade da Web», a 
saber, o compromisso de, até 2010, tornar 
acessíveis todos os sítios Web públicos, foi 
incluída na Declaração Ministerial da 
EU, adotada em Riga em 2006, sobre uma 
sociedade da informação inclusiva;

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Plano de Ação da Comissão para
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade.

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade. Simultaneamente, é 
necessário desenvolver esforços 
suplementares para a aplicação eficaz da 
política europeia de infoinclusão, que visa 
reduzir as disparidades na utilização das 
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TIC e promover a sua utilização em 
ordem a superar a exclusão e a melhorar 
o desempenho económico, as 
oportunidades de trabalho, a qualidade de 
vida, a participação e a coesão sociais, 
incluindo as consultas democráticas.

Or. en

Alteração 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade.

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade. Por outro lado, em 2006, 
através da chamada "Declaração de 
Riga", os Estados-Membros assumiram o 
compromisso de melhorar a acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», a 

(4) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», uma 
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Comissão anunciou que os sítios Web do 
setor público deveriam estar totalmente 
acessíveis em 2015.

iniciativa no âmbito da Estratégia Europa 
2020, a Comissão anunciou que os sítios 
Web do setor público deveriam estar 
totalmente acessíveis em 2015.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O reforço das sinergias entre 
iniciativas emblemáticas como a «Agenda 
Digital para a Europa», as «Novas 
Qualificações e Novos Empregos», a 
«União da Inovação», a «Juventude em 
Movimento», a «Europa Eficiente em 
termos de Recursos» e a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social» reveste-se de uma enorme 
importância.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Ao ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (a seguir «a Convenção da 
ONU»), a maioria dos Estados-Membros e 

(6) Ao ratificar a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (a seguir «a Convenção da 
ONU»), a maioria dos Estados-Membros e 
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a União comprometeram-se a «assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em 
condições de igualdade com os demais, 
[…] às tecnologias e sistemas de 
informação e comunicação» e a «tomar as 
medidas apropriadas para […] promover o 
acesso das pessoas com deficiência a novas 
tecnologias e sistemas de informação e 
comunicação, incluindo a Internet».

a União comprometeram-se a «assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em 
condições de igualdade com os demais, 
[…] às tecnologias e sistemas de 
informação e comunicação» e a «tomar as 
medidas apropriadas para […] promover o 
acesso das pessoas com deficiência a novas 
tecnologias e sistemas de informação e 
comunicação, incluindo a Internet, e a 
linguagens gestuais».

Or. en

Alteração 66
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O «desenho universal» deverá servir 
de base para as novas tecnologias, sendo 
que «desenho universal» significa a 
conceção de produtos, ambientes,
programas e serviços a serem usados, o 
mais possível, por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou desenho 
específico1.
__________________
1 Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020 baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

(7) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020, que visa quebrar 
as barreiras que impedem as pessoas com 
deficiência de participar na vida social em 
condições de plena igualdade, baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu de 25 de outubro de 2011 sobre a 
mobilidade e a integração de pessoas com 
deficiência e a Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-20201 salienta que as 
economias inovadoras e baseadas no 
conhecimento não se podem desenvolver 
sem conteúdos e formatos acessíveis às 
pessoas com deficiência, que se norteiem 
por legislação vinculativa, como, por 
exemplo, páginas Web acessíveis aos 
portadores de deficiência visual e 
legendas para os portadores de deficiência 
auditiva, incluindo serviços de 
comunicação social, e serviços em linha 
para pessoas que utilizam linguagens 
gestuais, aplicações para telefones 
inteligentes e ajuda tátil e vocal em meios 
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de comunicação públicos2.
__________________
1 JO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.

Or. en

Alteração 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores.

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como os
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação, os formadores e os 
canais de comunicação social integrados 
nos sítios Web.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
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desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores.

desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores. A 
este respeito, assumem grande 
importância os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Grande Coligação em prol dos 
Empregos Digitais, que vem no 
seguimento do Pacote do Emprego e que 
se endereça aos especialistas das TIC com 
o propósito de dar resposta às lacunas em 
termos de formação, incluindo a literacia 
e as qualificações profissionais neste 
setor.

Or. en

Alteração 71
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor público
e de determinados prestadores de serviços 
de interesse geral, é necessária para acabar 
com a fragmentação. Reduzirá a incerteza 
para os criadores de sítios Web e 
promoverá a interoperabilidade. A 
observância de requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

Or. fr

Alteração 72
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

(13) A aproximação das medidas 
nacionais a nível da União, com base 
num acordo sobre requisitos de 
acessibilidade para os sítios Web dos 
organismos do setor público, é 
necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para 
os criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. Os 
Estados-Membros devem encorajar a 
utilização de requisitos de 
acessibilidade adequados e 
interoperáveis sempre que lancem 
concursos relativos a conteúdos de 
sítios Web. Os requisitos de 
acessibilidade tecnologicamente neutros 
não dificultarão e possivelmente até 
estimularão a inovação.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão o exercício dos seus direitos em 
toda a União, nomeadamente o seu direito 
a circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão a sua vida no quotidiano e o 
exercício dos seus direitos em toda a 
União, nomeadamente o seu direito a 
circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
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estabelecimento e de prestação de serviços.

Or. en

Alteração 74
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os serviços em linha assumem 
uma importância cada vez maior na nossa 
sociedade. A Internet é uma ferramenta 
essencial para o acesso à informação, à 
educação e à participação social. Tendo 
em vista a inclusão social, todas as 
pessoas devem pois ter acesso livre aos 
sítios Web das entidades públicas e aos 
sítios que fornecem serviços básicos ao 
público como, por exemplo, importantes 
sítios noticiosos e mediatecas, serviços 
bancários em linha, sítios Web de 
informação e de prestação de serviços de 
grupos de interesses, etc.

Or. de

Alteração 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 de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os requisitos de acessibilidade da 
Web definidos na presente diretiva são 
tecnologicamente neutros. Apenas indicam 
quais as funcionalidades básicas a 
preencher para que o utilizador conheça, 

(16) Os requisitos de acessibilidade da 
Web definidos na presente diretiva são 
tecnologicamente neutros. Apenas indicam 
quais as funcionalidades básicas a 
preencher para que o utilizador conheça, 
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utilize ou compreenda um sítio e o seu 
conteúdo. Não especificam o modo de o 
conseguir ou qual a tecnologia que deve ser 
escolhida para um determinado sítio, 
informação em linha ou aplicação. Como 
tal, não constituem um obstáculo à 
inovação.

utilize ou compreenda um sítio e o seu 
conteúdo. Não especificam o modo de o 
conseguir ou qual a tecnologia que deve ser 
escolhida para um determinado sítio, 
informação em linha ou aplicação. Como 
tal, não constituem um obstáculo à 
inovação e devem ser independentes da 
respetiva plataforma para o utilizador 
final.

Or. en

Alteração 76
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os requisitos da acessibilidade 
Web devem ser implementados enquanto 
abordagem de «desenho universal», em 
vez de desenvolver desenhos distintos, 
especializados ou adaptados, e o desenho 
dos produtos, ambientes, programas e 
serviços deve, tanto quanto possível, poder 
ser utilizado por qualquer pessoa, em 
linha com artigo 9. º da Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência;

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público disponíveis em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Essas informações são uma fonte 
importante de crescimento potencial dos 
serviços em linha inovadores.

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público disponíveis em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Essas informações são uma fonte 
importante de crescimento potencial dos 
serviços em linha inovadores. Além disso, 
os projetos-piloto novos e inovadores 
serão utilizados com esse fito, 
nomeadamente no domínio da linguagem 
gestual a partir de 2013, com base na 
decisão do Parlamento Europeu, de 6 de 
junho de 2013, de afetar um orçamento de 
750 mil euros para desenvolvimento 
ulterior. 

Or. en

Alteração 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É fundamental que todas as partes 
interessadas possam continuar a aceder 
livre e gratuitamente às normas 
pertinentes e que a responsabilidade pela 
aplicação e pelo subsequente 
desenvolvimento das mesmas não recaia 
exclusivamente sobre os organismos de 
normalização e os operadores comerciais.

Or. es
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Alteração 79
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A diretiva deve visar garantir que 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público que são essenciais para a 
população lhe sejam tornados acessíveis de 
acordo com requisitos comuns. Esses tipos 
foram identificados no exercício de análise 
comparativa da administração pública em 
linha realizado em 2001 e serviram de base 
à lista do anexo.

(19) A diretiva deve visar garantir que 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público e de determinados 
prestadores de serviços de interesse geral 
que são essenciais para a população lhe 
sejam tornados acessíveis de acordo com 
requisitos comuns. Esses tipos foram 
identificados no exercício de análise 
comparativa da administração pública em 
linha realizado em 2001 e serviram de base 
à lista do anexo.

Or. fr

Alteração 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A diretiva deve visar garantir que 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público que são essenciais para a 
população lhe sejam tornados acessíveis de 
acordo com requisitos comuns. Esses tipos 
foram identificados no exercício de análise 
comparativa da administração pública em 
linha realizado em 2001 e serviram de base 
à lista do anexo.

(19) A diretiva deve visar garantir que 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público que são essenciais para a 
população lhe sejam tornados acessíveis de 
acordo com requisitos comuns. Esses tipos 
foram identificados no exercício de análise 
comparativa da administração pública em 
linha realizado em 2001 e serviram de base 
à lista do anexo. Os prazos para o 
cumprimento dos requisitos da diretiva 
devem ser graduais, a fim de alargar o 
âmbito de aplicação a todos os sítios Web 
de organismos do setor público que 
prestam diretamente serviços aos 
cidadãos.
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Or. es

Alteração 81
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente diretiva estabelece 
requisitos de acessibilidade da Web para 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público. A fim de facilitar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com tais requisitos, é necessário conferir a 
presunção de conformidade aos sítios Web 
em causa que cumpram as normas 
harmonizadas que sejam elaboradas e 
publicadas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE e 
a Decisão n.º 1673/2006/CE, com vista à 
formulação de especificações técnicas 
detalhadas para esses requisitos. Em 
conformidade com este regulamento, os 
Estados-Membros e o Parlamento Europeu 
devem poder apresentar objeções às 
normas harmonizadas que considerem não 
satisfazer inteiramente os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos na 
presente diretiva.

(20) A presente diretiva estabelece 
requisitos de acessibilidade da Web para 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público e de determinados 
prestadores de serviços de interesse geral. 
A fim de facilitar a conformidade dos sítios 
Web em causa com tais requisitos, é 
necessário conferir a presunção de 
conformidade aos sítios Web em causa que 
cumpram as normas harmonizadas que 
sejam elaboradas e publicadas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à normalização europeia, 
que altera as Diretivas 89/686/CEE e 
93/15/CEE do Conselho e as Diretivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga a Decisão 
87/95/CEE e a Decisão n.º 1673/2006/CE, 
com vista à formulação de especificações 
técnicas detalhadas para esses requisitos. 
Em conformidade com este regulamento, 
os Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu devem poder apresentar objeções 
às normas harmonizadas que considerem 
não satisfazer inteiramente os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos na 
presente diretiva.

Or. fr
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Alteração 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 de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Comissão já emitiu um mandato às 
organizações europeias de normalização, o 
M/376, para que elaborem uma norma 
europeia que especifique os requisitos de 
acessibilidade funcionais para os produtos 
e serviços TIC, incluindo os conteúdos 
Web, que poderá ser utilizada nos contratos 
públicos e para outros fins, como os 
contratos de aquisições no setor privado. 
Para isso, as organizações europeias de 
normalização devem estabelecer uma 
cooperação estreita com os fóruns e 
consórcios pertinentes da indústria em 
matéria de normalização, nomeadamente o 
Consórcio World Wide Web (W3C/WAI). 
Uma norma harmonizada que conceda 
presunção de conformidade com os 
requisitos de acessibilidade da Web 
estabelecidos na presente diretiva deve 
basear-se nos resultados desse trabalho.

(21) A Comissão já emitiu um mandato às 
organizações europeias de normalização, o 
M/376, para que elaborem uma norma 
europeia que especifique os requisitos de 
acessibilidade funcionais para os produtos 
e serviços TIC, incluindo os conteúdos 
Web, que poderá ser utilizada nos contratos 
públicos e para outros fins, como os 
contratos de aquisições no setor privado. 
Para isso, as organizações europeias de 
normalização devem estabelecer uma 
cooperação estreita com os fóruns e 
consórcios pertinentes da indústria em 
matéria de normalização, nomeadamente o 
Consórcio World Wide Web (W3C/WAI). 
Uma norma harmonizada que conceda 
presunção de conformidade com os 
requisitos de acessibilidade da Web 
estabelecidos na presente diretiva deve 
basear-se nos resultados desse trabalho. 
Recorde-se que, de acordo com o relatório 
publicado pelo Conselho em 24 de maio 
de 2013, 23 Estados-Membros já 
desenvolveram políticas e normas 
próprias em matéria de acessibilidade da 
Web.

Or. en

Alteração 83
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) No quadro da elaboração e de 
eventuais futuras revisões das normas 
europeias harmonizadas aplicáveis, as 
organizações europeias de normalização 
responsáveis devem ser fortemente 
encorajadas a garantir a consonância 
com as normas internacionais pertinentes 
(atualmente, ISSO/IEC 40500), a fim de 
evitar toda e qualquer fragmentação e 
incerteza jurídica;

Or. en

Alteração 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Na ausência dessa norma europeia, 
deve ser prevista a presunção de 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web para os sítios Web 
em causa que cumpram as partes da norma 
internacional ISO/IEC 40500:2012 que 
abrangem os Success Criteria and 
Conformance Requirements for Level AA 
conformance. A norma internacional 
ISO/IEC 40500:2012 é totalmente idêntica 
às WCAG 2.0 iniciais. Os Success Criteria 
and Requirements for Level AA 
conformance especificados para as páginas 
Web na versão 2.0 das orientações sobre a 
acessibilidade dos conteúdos da Web 
(WCAG 2.0) do W3C são amplamente 
reconhecidos pelas partes interessadas quer 
a nível internacional quer a nível europeu 
como fonte de especificações adequadas 
em matéria de acessibilidade da Web. Esse 
facto foi sublinhado nas Conclusões do 
Conselho sobre «Uma Sociedade da 

(23) Na ausência dessa norma europeia, 
deve ser prevista a presunção de 
conformidade com os requisitos de
acessibilidade da Web para os sítios Web 
em causa que cumpram as partes da norma 
internacional ISO/IEC 40500:2012 que 
abrangem os Success Criteria and 
Conformance Requirements for Level AA 
conformance. A norma internacional 
ISO/IEC 40500:2012 é totalmente idêntica 
às WCAG 2.0 iniciais. Os Success Criteria 
and Requirements for Level AA 
conformance especificados para as páginas 
Web na versão 2.0 das orientações sobre a 
acessibilidade dos conteúdos da Web 
(WCAG 2.0) do W3C são amplamente 
reconhecidos pelas partes interessadas quer 
a nível internacional quer a nível europeu 
como fonte de especificações adequadas 
em matéria de acessibilidade da Web. Esse 
facto foi sublinhado nas Conclusões do 
Conselho sobre «Uma Sociedade da 
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Informação Acessível». Informação Acessível». A neutralidade
tecnológica das WCAG 2.0 contribuirá 
para a pertinência futura desta diretiva. 

Or. es

Alteração 85
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os Estados-
Membros, o grau de conformidade dos 
sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público e de 
determinados prestadores de serviços de 
interesse geral até todas as posteriores 
atualizações do seu conteúdo. Um método 
de monitorização harmonizado deve prever 
um modo de verificar, uniformemente em 
todos os Estados-Membros, o grau de 
conformidade dos sítios Web com os 
requisitos de acessibilidade, a recolha de 
amostras representativas e a periodicidade 
da monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

Or. fr

Alteração 86
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os 
resultados da monitorização e, de um modo 
mais geral, a lista de ações empreendidas 
em aplicação da presente diretiva.

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar de dois em dois anos os 
resultados da monitorização e, de um modo 
mais geral, a lista de ações empreendidas 
em aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
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representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva, as quais 
deverão ser de caráter público.

Or. en

Alteração 88
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os 
Estados-Membros, o grau de conformidade 
dos sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 
monitorização. O método utilizado para 
monitorizar a conformidade dos sítios 
Web em causa deve ser publicado, o mais 
tardar, um ano após a adoção da presente 
diretiva. Os Estados-Membros devem 
comunicar anualmente os resultados da 
monitorização e, de um modo mais geral, a 
lista de ações empreendidas em aplicação 
da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 89
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O método utilizado para 
monitorizar em permanência a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos de acessibilidade deve 
ser publicado, o mais tardar, um ano após 
a adoção da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Dada a urgência em concretizar a acessibilidade dos sítios Web, o método de monitorização 
da conformidade com os requisitos de acessibilidade da Web deverá ser publicado, o mais 
tardar, um ano após a adoção da presente diretiva.

Alteração 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O método utilizado para 
monitorizar em permanência a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos de acessibilidade deve 
ser publicado, o mais tardar, um ano após 
a adoção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O método utilizado para 
monitorizar em permanência a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos de acessibilidade deve 
ser publicado, o mais tardar, um ano após 
a adoção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar.

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar, o que contribuiria para o 
crescimento económico e o emprego.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 
os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 
os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão. Deve ser dada especial 
atenção à composição do comité referido 
na presente diretiva no que se refere à 
participação das pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 94
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 

(28) Atendendo a que o objetivo da
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público e de determinados prestadores de 
serviços de interesse geral, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
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diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes Estados-
Membros, e pode, pois, ser mais bem 
alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo,

Membros, por requerer a harmonização de 
regras diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes Estados-
Membros, e pode, pois, ser mais bem 
alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo,

Or. fr

Alteração 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 
diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes 
Estados-Membros, e pode, pois, ser mais 
bem alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo,

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 
diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes 
Estados-Membros, e pode, pois, ser mais
bem alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo. A 
adoção de uma abordagem harmonizada 
para a acessibilidade dos sítios Web em 
toda a UE reduzirá os custos das 
empresas que desenvolvem sítios Web e, 
consequentemente, as despesas dos 



PE514.740v01-00 28/100 AM\941519PT.doc

PT

organismos do setor público que recorram 
aos seus serviços. No futuro, o acesso à 
informação e aos serviços prestados 
através de sítios Web desempenhará um 
papel cada vez mais importante no 
exercício dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, incluindo o acesso ao emprego.

Or. es

Alteração 96
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com deficiência.

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
e de determinados prestadores de serviços 
de interesse económico geral para todos os 
utilizadores, em particular as pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência.

Or. fr

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

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
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relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais,
nomeadamente as pessoas com deficiência.

relativas à acessibilidade do conteúdo, 
incluindo audiovisual, dos sítios Web dos 
organismos do setor público para todos os 
utilizadores, nomeadamente as pessoas 
com deficiência, bem como os idosos.

Or. en

Alteração 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo. Do mesmo modo, a lista deverá ser 
constantemente atualizada em função dos 
progressos tecnológicos e da digitalização 
do setor público em toda a UE.

Or. es

Alteração 99
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor público 
especificados no anexo.

Or. en
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Justificação

O texto atual não diz claramente se se limita aos sítios especificados ou se estes dão uma 
ideia do que deve ser incluído.

Alteração 100
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessíveis as funcionalidades e o 
conteúdo, incluindo itens disponíveis para 
descarregamento, dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior clarificação para garantir a acessibilidade de todos os elementos de 
um determinado sítio Web, incluindo os itens disponíveis para descarregamento. Este 
relatório diz respeito a sítios do setor público, que são um importante ponto de acesso a 
formulários e documentos para o público em geral.

Alteração 101
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo, nomeadamente todos 
os conteúdos e documentos disponíveis 
para descarregamento, dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
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anexo. público, cujos tipos são especificados no 
anexo, assim como dos sítios Web de 
organismos que prestem serviços públicos 
básicos.

Or. de

Alteração 102
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessíveis as funcionalidades e o 
conteúdo:

Or. fr

Alteração 103
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) os sítios Web e os serviços Web dos 
organismos do setor público (os tipos de 
sítios são enumerados no anexo).

Or. fr

Alteração 104
Bernadette Vergnaud



PE514.740v01-00 32/100 AM\941519PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) os sítios Web e os serviços Web de 
determinados prestadores de serviços de 
interesse geral (os tipos de sítios 
enumerados no anexo I-A).

Or. fr

Alteração 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As indicações contidas na presente 
diretiva devem ser aplicáveis a todo o sítio 
Web em que é prestado o serviço e não 
apenas ao serviço.

Or. es

Alteração 106
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
(organismos do setor público e 
prestadores de serviços de interesse geral)
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

Or. fr
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Alteração 107
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público 
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

3. Os Estados-Membros devem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web.

Or. en

Alteração 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva será 
progressivamente aplicada até 31 de 
dezembro de 2017 a todos os sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público.

Or. es

Alteração 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Ficam expressamente abrangidas 
pela presente diretiva as versões dos sítios 
Web de organismos do setor público 
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destinadas a dispositivos móveis 
(telemóveis ou «tablets») e as funções 
concebidas para facilitar o acesso móvel 
em geral.

Or. es

Alteração 110
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Sítios Web em causa»: os sítios a que 
se refere o artigo 1.º, n.º 2, da presente 
diretiva.

(1)  «Sítios Web em causa»: todas as 
versões dos sítios acessíveis através de um 
ou qualquer dos dispositivos a que se 
refere o artigo 1.º, n.º 2, incluindo as 
concebidas para o acesso através de um 
telemóvel, tablet ou qualquer outro 
dispositivo.

Or. en

Alteração 111
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo.

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo, e qualquer 
equipamento ou aplicação informática 
que permita aos utilizadores iniciar uma 
sessão e comunicar com o sítio Web.
Inclui informações textuais e não 
textuais, bem como formulários e 
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documentos que os utilizadores possam 
descarregar e com os quais possam 
interagir em linha e fora de linha. Inclui, 
igualmente, o processamento de 
formulários digitais e a conclusão de 
procedimentos de identificação, 
autenticação e pagamento. O conteúdo 
dos sítios Web também inclui as funções e 
os conteúdos fornecidos por sítios Web 
que são exteriores ao sítio Web em causa, 
nomeadamente através da utilização de 
ligações Web, assim como o conteúdo de 
redes sociais incorporado nesses sítios 
Web. Igualmente, inclui ferramentas de 
criação.

Or. en

Alteração 112
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo.

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo, e qualquer 
equipamento ou aplicação informática 
que permita aos utilizadores iniciar uma 
sessão e comunicar com o sítio Web.
Inclui informações textuais e não 
textuais, bem como formulários e 
documentos que os utilizadores possam 
descarregar e com os quais possam 
interagir em linha e fora de linha. Inclui, 
igualmente, o processamento de 
formulários digitais e a conclusão de 
procedimentos de identificação, 
autenticação e pagamento. O conteúdo 
dos sítios Web também inclui as funções e 
os conteúdos fornecidos por sítios Web 
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que são exteriores ao sítio Web em causa, 
nomeadamente através da utilização de 
ligações Web, assim como o conteúdo de 
redes sociais incorporado nesses sítios 
Web. Igualmente, inclui ferramentas de 
criação.

Or. en

Justificação

Acontece com frequência os documentos ou formulários disponíveis para descarregamento 
serem totalmente inacessíveis, mesmo em sítios Web de resto bem concebidos. As autoridades 
públicas têm a responsabilidade de velar por que os meios de comunicação social, etc., sejam 
acessíveis para todos, incluindo as pessoas com deficiência.

Alteração 113
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo.

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo. Tal inclui 
também qualquer equipamento ou 
aplicação informática que permita aos 
utilizadores iniciar uma sessão e 
comunicar com o sítio Web. Inclui 
informações textuais e não textuais, bem 
como formulários e documentos que os 
utilizadores possam descarregar e com os 
quais possam interagir em linha e fora de 
linha. Inclui, igualmente, formulários 
digitais e a conclusão de procedimentos 
de identificação, autenticação e 
pagamento. Tal aplica-se, igualmente, às 
funções e aos conteúdos fornecidos por 
sítios Web que são exteriores ao sítio Web 
em causa, nomeadamente através da 
utilização de ligações Web, assim como o 
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conteúdo de redes sociais incorporado 
nesses sítios Web. 

Or. en

Justificação

Acontece com demasiada frequência os documentos ou formulários disponíveis para 
descarregamento serem totalmente inacessíveis em sítios Web bem concebidos.  É, portanto, 
necessário garantir que estas ligações e documentos sejam igualmente acessíveis.

Alteração 114
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo.

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo, e qualquer 
equipamento ou aplicação informática 
que permita aos utilizadores iniciar uma 
sessão e comunicar com o sítio Web. 
Inclui informações textuais e não 
textuais, bem como formulários e 
documentos que os utilizadores possam 
descarregar e com os quais possam 
interagir em linha e fora de linha. Inclui, 
igualmente, o processamento de 
formulários digitais e a conclusão de 
procedimentos de identificação, 
autenticação e pagamento, assim como o 
conteúdo de redes sociais incorporado 
nesses sítios Web e ferramentas para a 
criação de conteúdos gerados pelos 
utilizadores. 

Or. en
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Alteração 115
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação (mark-
up) que define a estrutura, a apresentação e 
as interações do conteúdo.

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações e as componentes da 
interface do utilizador a comunicar ao 
utilizador através de um agente de 
utilizador, incluindo o código ou a 
marcação (mark-up) que define a estrutura, 
a apresentação e as interações do conteúdo. 
O conteúdo dos sítios Web inclui 
informações textuais e não textuais, bem 
como formulários e documentos 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por 
exemplo, o processamento de formulários 
digitais e a conclusão de procedimentos 
de autenticação, identificação e 
pagamento. O conteúdo de sítios Web 
inclui igualmente funções asseguradas 
por sítios Web que são exteriores ao sítio 
Web em causa, nomeadamente através da 
utilização de ligações Web, na condição 
de que as informações e os serviços só 
sejam disponibilizados ao utilizador no 
sítio Web externo. Tal inclui também o 
conteúdo de redes sociais incorporado 
nesses sítios Web, se possível, bem como 
ferramentas para a criação de conteúdos 
nesses sítios Web.

Or. en

Alteração 116
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Ferramentas de criação»: 
qualquer aplicação informática que possa 
ser utilizada para produzir conteúdos 
Web, incluindo os gerados por 
utilizadores. As ferramentas de criação 
incluem, por exemplo, ferramentas para a 
criação de páginas Web, software para 
editar código fonte ou marcação, software 
para atualizar partes de páginas Web (por 
ex., blogues, «wikis», fóruns em linha), 
etc.

Or. en

Alteração 117
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Ferramentas de criação»: 
qualquer aplicação informática que possa 
ser utilizada para criar conteúdos Web, 
incluindo os gerados por utilizadores. As 
ferramentas de criação incluem, por 
exemplo, ferramentas para a criação de 
páginas Web, software para editar código 
fonte ou marcação, software para 
atualizar partes de páginas Web (por ex.,
blogues, «wikis», fóruns em linha), etc.

Or. en

Alteração 118
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Ferramentas de criação»: 
qualquer aplicação informática que possa 
ser utilizada para produzir conteúdos 
Web, incluindo os gerados por 
utilizadores. As ferramentas de criação 
incluem, por exemplo, ferramentas para a 
criação de páginas Web, software para 
editar código fonte ou marcação, software 
para atualizar partes de páginas Web (por 
ex., blogues, «wikis», fóruns em linha), 
etc.

Or. en

Justificação

Se as ferramentas de criação utilizadas para produzir conteúdos Web gerados por 
utilizadores estiverem inacessíveis, o importante elemento de interação do sítio Web também 
fica inacessível.

Alteração 119
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Ferramentas de criação»: 
qualquer aplicação informática que possa 
ser utilizada para produzir conteúdos 
Web, incluindo os gerados por 
utilizadores. As ferramentas de criação 
incluem, por exemplo, ferramentas para a 
criação de páginas Web, software para 
editar código fonte ou marcação, software 
para atualizar partes de páginas Web (por 
ex., blogues, «wikis», fóruns em linha).

Or. en
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Alteração 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir.

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
de sítios Web para os utilizadores, 
incluindo programas de navegação para a 
Web, leitores multimédia, 
módulos/acessórios e outros programas que 
ajudem a extrair e entregar conteúdos de 
sítios Web e a com eles interagir, 
independentemente do dispositivo 
utilizado nessa interação. Se uma 
aplicação móvel criada pelos proprietários 
do sítio Web oferecer um pacote de 
serviços idêntico ou mais complexo do 
que o próprio sítio Web, a presente 
definição é igualmente aplicável à 
interface e ao modo de funcionamento 
dessa aplicação.

Or. en

Alteração 121
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir.

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
de sítios Web para os utilizadores, 
incluindo programas de navegação para a 
Web, leitores multimédia, 
módulos/acessórios e outros programas que 
ajudem a extrair e entregar conteúdos de 
sítios Web e a com eles interagir, 
independentemente do dispositivo 
utilizado nessa interação. Se uma 
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aplicação móvel criada pelos proprietários 
do sítio Web oferecer um pacote de 
serviços idêntico ou mais complexo do 
que o próprio sítio Web, a presente 
definição é igualmente aplicável à 
interface e ao modo de funcionamento 
dessa aplicação.

Or. en

Justificação

As aplicações móveis são frequentemente concebidas pelos prestadores de serviços para 
simplificar a utilização pelo cliente, oferecendo inclusivamente, em alguns casos, serviços ou 
funcionalidades que vão além dos prestados pelo sítio Web. Os utilizadores portadores de 
deficiência não devem ser negligenciados pelo setor emergente das aplicações móveis que 
proporcionam acesso a serviços.

Alteração 122
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir.

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
de sítios Web para os utilizadores, 
incluindo programas de navegação para a 
Web, leitores multimédia, 
módulos/acessórios e outros programas que 
ajudem a extrair e entregar conteúdos de 
sítios Web e a com eles interagir, 
independentemente do dispositivo 
utilizado nessa interação. Se um 
dispositivo móvel oferecer um pacote de 
serviços idêntico ou mais complexo do 
que o sítio Web em causa, a presente 
definição é igualmente aplicável à 
interface e ao modo de funcionamento 
dessas aplicações móveis.

Or. en
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Alteração 123
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir.

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir. Tal deve ser aplicável 
independentemente do dispositivo 
utilizado nessa interação. Se uma 
aplicação móvel criada pelos proprietários 
do sítio Web oferecer um pacote de 
serviços idêntico ou mais complexo do 
que o próprio sítio Web, a presente 
definição é igualmente aplicável à 
interface e ao modo de funcionamento 
dessa aplicação. 

Or. en

Justificação

As aplicações móveis são frequentemente concebidas pelos prestadores de serviços para 
simplificar a utilização pelo cliente e os utilizadores portadores de deficiência não devem ser 
negligenciados pelo setor emergente que proporciona acesso a serviços.

Alteração 124
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo do setor público»: o 
Estado, as autoridades regionais ou 
locais, os organismos de direito público, na 
aceção do artigo 1.º, n. º9, da Diretiva 

(8) «Organismo do setor público»: 
entidades que executam tarefas públicas. 
Tal inclui os organismos de direito 
público, na aceção do artigo 1.º, n.º 9, da 
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2004/18/CE, e as associações formadas 
por uma ou várias dessas autoridades ou 
por um ou vários desses organismos de 
direito público.

Diretiva 2004/18/CE, e todas as entidades 
mandatadas ou encarregadas pelos 
referidos organismos de executar tarefas 
públicas.

Or. en

Alteração 125
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Sítios Web pertencentes a 
entidades do setor público»: sítios Web 
desenvolvidos, adquiridos, mantidos ou 
cofinanciados por organismos públicos, 
ou cofinanciados por fundos da União.

Or. en

Alteração 126
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Serviço de interesse geral»: um 
serviço que as autoridades públicas dos 
Estados-Membros considerem ser, a nível 
nacional, regional ou local, de interesse 
geral e que, consequentemente, esteja 
sujeito a obrigações específicas do serviço 
público.

Or. fr
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Alteração 127
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Acessibilidade da Web»: princípios 
e técnicas a observar na conceção dos 
sítios Web em causa, para tornar o 
conteúdo e as funcionalidades desses 
sítios acessíveis a todos os utilizadores, em 
particular aos portadores de deficiências. 
O termo «acessibilidade da Web» 
refere-se, nomeadamente, a princípios e 
técnicas que melhoram a perceção, a 
navegação, a utilização, a interação e a 
compreensão pelos utilizadores e abrange 
o recurso a tecnologias assistenciais ou a 
comunicação aumentativa e alternativa. 

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem holística ao conceito de acessibilidade dos sítios Web e de 
acessibilidade em geral. Portanto, é absolutamente importante incluir, não só o conteúdo, 
mas também as funcionalidades dos sítios Web, permitindo o recurso à tecnologia 
assistencial, quando necessário.

Alteração 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 de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Acessibilidade da Web»: princípios 
e técnicas a observar na conceção dos 
sítios Web em causa, para tornar o 
conteúdo desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, nomeadamente aos 
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portadores de deficiências e aos idosos. O 
termo «acessibilidade da Web» refere-se, 
nomeadamente, a princípios e técnicas 
que melhoram a perceção, a navegação, a 
utilização e a compreensão dos 
utilizadores e abrange o recurso a 
tecnologias assistenciais, à linguagem 
gestual ou a comunicação aumentativa e 
alternativa. O conteúdo dos sítios Web 
inclui informações textuais e não textuais, 
bem como formulários descarregáveis e 
possibilidades de interação bidirecional, 
como, por exemplo, o processamento de 
formulários digitais, a autenticação e 
operações como o tratamento de processos 
e pagamentos.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Tecnologia assistencial»: todo o 
artigo, equipamento ou sistema de 
produtos, adquirido comercialmente 
enquanto tal, ou financiado pelo 
orçamento ou por fundos da União 
enquanto projeto-piloto, ou distribuído 
pelo governo ou alterado, personalizado e 
utilizado para aumentar, manter ou 
melhorar as capacidades funcionais de 
pessoas com deficiência.

Or. en
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Alteração 130
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Tecnologia assistencial»: todo o 
artigo, equipamento ou sistema de 
produtos, adquirido enquanto tal ou 
alterado, personalizado e utilizado para 
aumentar, manter ou melhorar as 
capacidades funcionais de pessoas com 
deficiência.

Or. en

Justificação

A tecnologia assistencial é utilizada por pessoas com deficiência para executar funções que, 
de outro modo, seria difícil ou impossível realizar. A tecnologia assistencial tanto pode 
incluir dispositivos de mobilidade (por exemplo, andarilhos e cadeiras de rodas), como 
equipamentos ou aplicações informáticos, como teclados ou programas de leitura de ecrã.

Alteração 131
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Desenho universal»: o desenho dos 
produtos, ambientes, programas e serviços 
a serem utilizados por todas as pessoas, 
na sua máxima extensão, sem a 
necessidade de adaptação ou desenho 
especializado. «Desenho universal» não 
deverá excluir os dispositivos de 
assistência a grupos particulares de 
pessoas com deficiência sempre que seja 
necessário.
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Or. en

Justificação

Esta é a definição de «desenho universal» constante da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 

Alteração 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
sítios Web em causa sejam tornados 
acessíveis

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
sítios Web em causa sejam tornados 
acessíveis gratuitamente e com recurso a 
tecnologia neutra:

Or. es

Alteração 133
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação, quando 
necessário, oferecendo uma alternativa 
eletrónica acessível;

a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da navegação, da perceção, 
da utilização, da compreensão e da 
interação efetuadas pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e, quando necessário, 
oferecendo uma alternativa eletrónica 
acessível;

Or. fr

Justificação

É imperativo adotar uma abordagem global e precisa do conceito da acessibilidade dos sítios 
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Web e da acessibilidade em geral. Os requisitos em matéria de acessibilidade devem ser 
definidos de maneira precisa e devem dar resposta às necessidades reais das pessoas com 
deficiência.

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação, quando 
necessário, oferecendo uma alternativa 
eletrónica acessível;

a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo as pessoas com deficiência e os 
idosos, bem como a adaptabilidade da 
apresentação do conteúdo e a interação, 
quando necessário, oferecendo uma 
alternativa eletrónica acessível;

Or. en

Alteração 135
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação, quando 
necessário, oferecendo uma alternativa 
eletrónica acessível;

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização,
da compreensão individual pelos
utilizadores, em qualquer circunstância,
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação com aqueles, 
quando necessário, oferecendo uma 
alternativa eletrónica acessível;

Or. de
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Alteração 136
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) de um modo que facilite a 
interoperabilidade com uma série de 
agentes de utilizador e tecnologias 
assistenciais a nível da União e a nível 
internacional.

b) de um modo que garanta a 
interoperabilidade com uma série de 
agentes de utilizador e tecnologias 
assistenciais a nível da União e a nível 
internacional.

Or. en

Alteração 137
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) através de uma abordagem de 
«desenho universal».

Or. en

Alteração 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 a partir de 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar.

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 até 1 de janeiro de 2015, 
o mais tardar, a todos os conteúdos novos 
dos sítios Web em causa e, até 1 de 
janeiro de 2017, o mais tardar, a todos os 
conteúdos incluídos na migração para 
novos formatos («legacy content»).
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Or. en

Alteração 139
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 a partir de 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar.

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 até 1 de janeiro de 2015, 
o mais tardar, a todos os conteúdos novos 
dos sítios Web em causa e, até 1 de 
janeiro de 2017, o mais tardar, a todos os 
conteúdos incluídos na migração para 
novos formatos («legacy content»).

Or. en

Alteração 140
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 a partir de 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar.

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 até 1 de janeiro de 2015, 
o mais tardar, a todos os conteúdos novos 
dos sítios Web em causa e, até 1 de 
janeiro de 2017, o mais tardar, a todos os 
conteúdos incluídos na migração para 
novos formatos («legacy content»). 

Or. en

Justificação

É possível garantir a acessibilidade de novos conteúdos de sítios Web e reiterar o objetivo da 
Comissão Europeia de que os sítios Web do setor público se tornem totalmente acessíveis até 
2015.
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Alteração 141
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 a partir de 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar.

2. Os Estados-Membros devem, de acordo 
com o seu quadro administrativo, 
institucional e jurídico, aplicar o disposto 
no n.º 1 a todos os sítios Web pertencentes 
a entidades do setor público até 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar, 
relativamente a todos os conteúdos novos 
e, até 31 de dezembro de 2017, 
relativamente a todos os conteúdos 
incluídos na migração para novos 
formatos («legacy content»).

Or. en

Alteração 142
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É previsto um período de transição 
de dois anos para a transmissão ao vivo 
por motivos tecnológicos.

Or. en

Alteração 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)



AM\941519PT.doc 53/100 PE514.740v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-A. De acordo com o artigo 2.º da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
«desenho universal» designa o desenho 
dos produtos, ambientes, programas e 
serviços a serem utilizados por todas as 
pessoas, na sua máxima extensão, sem a 
necessidade de adaptação ou desenho 
especializado. O «desenho universal» não 
exclui as ajudas técnicas para grupos 
específicos de pessoas com deficiência, 
quando necessárias.

Or. fr

Alteração 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As informações a respeito da 
acessibilidade e todas as outras 
informações fornecidas ao utilizador 
devem ser apresentadas em formatos 
acessíveis, tendo em devida conta as 
preferências do utilizador.

Or. fr

Alteração 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. No limite das suas atividades, os 
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proprietários de sítios Web devem 
fornecer aos utilizadores informações 
pertinentes, a fim de lhes permitir avaliar 
o nível de acessibilidade do sítio Web.

Or. fr

Alteração 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Presume-se que os sítios Web em causa 
que estão conformes com as normas 
harmonizadas ou partes das mesmas, cujas 
referências tenham sido elaboradas e 
publicadas pela Comissão no Jornal Oficial 
da União Europeia, em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, estão 
conformes com os requisitos de 
acessibilidade da Web abrangidos pelas
referidas normas ou partes das mesmas, 
estabelecidos no artigo 3.º.

Presume-se que os sítios Web em causa 
que estão conformes com as normas 
harmonizadas ou partes das mesmas, cujas 
referências tenham sido elaboradas e 
publicadas pela Comissão no Jornal Oficial 
da União Europeia, em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, estão 
conformes com os requisitos de 
acessibilidade da Web abrangidos pelas 
referidas normas ou partes das mesmas, 
estabelecidos no artigo 3.º.

A aplicação das normas será da 
responsabilidade da Comissão e das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 147
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até à determinação das referências das 
normas europeias a que se refere o n.º 1, 
presume-se que os sítios Web em causa 

3. Até à determinação das referências das 
normas europeias a que se refere o n.º 1, 
presume-se que os sítios Web em causa 
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que cumprem as partes da ISO/IEC 
40500: 2012 que abrange os Success 
Criteria and Conformance Requirements 
for Level AA conformance estão 
conformes com os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos no 
artigo 3.º.

que cumprem as recomendações 
internacionais WCAG 2.0., que abrangem
os Success Criteria and Conformance 
Requirements for Level AA conformance,
estão conformes com os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos no 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 148
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem diligenciar
no sentido de os sítios Web em causa 
fornecerem uma declaração sobre a sua 
acessibilidade, designadamente sobre a sua 
conformidade com a presente diretiva, e, 
eventualmente, informações adicionais 
sobre acessibilidade para apoio aos 
utilizadores.

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que os sítios Web em causa forneçam uma 
declaração sobre a sua acessibilidade, 
designadamente sobre a sua conformidade 
com a presente diretiva, e, eventualmente, 
informações adicionais sobre 
acessibilidade para apoio aos utilizadores. 
Um projeto de informação sobre 
acessibilidade é anexado à presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 149
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem diligenciar
no sentido de os sítios Web em causa 
fornecerem uma declaração sobre a sua 
acessibilidade, designadamente sobre a sua 
conformidade com a presente diretiva, e, 

1. Os Estados-Membros devem encorajar
os sítios Web em causa a fornecerem uma 
declaração clara e concisa sobre a sua 
acessibilidade, designadamente sobre a sua 
conformidade com a presente diretiva, e 
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eventualmente, informações adicionais 
sobre acessibilidade para apoio aos 
utilizadores.

informações adicionais sobre 
acessibilidade para apoio aos utilizadores.

Or. en

Alteração 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme definidos no artigo 3.º, a todos os 
sítios Web de organismos do setor público 
para além dos sítios Web em causa, em 
particular aos sítios Web de organismos do 
setor público abrangidos por legislação 
nacional em vigor ou por medidas 
nacionais pertinentes relativas à 
acessibilidade da Web.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme definidos no artigo 3.º, a todos os 
sítios Web de organismos do setor público 
para além dos sítios Web em causa, em 
particular aos sítios Web de organismos do 
setor público abrangidos por legislação 
nacional em vigor ou por medidas 
nacionais pertinentes relativas à 
acessibilidade da Web. Os 
Estados-Membros devem instituir a 
obrigação jurídica de sensibilizar os 
organismos do setor público que 
desenvolvam sítios Web e outras partes 
interessadas para a importância da 
acessibilidade dos mesmos. Por outro 
lado, os Estados-Membros devem 
obrigatoriamente oferecer programas de 
formação ao pessoal assalariado dos 
organismos do setor público, de modo a 
contribuir para facilitar a aplicação 
concreta dos requisitos de acessibilidade 
aos sítios Web.

Or. es

Alteração 151
Bernadette Vergnaud



AM\941519PT.doc 57/100 PE514.740v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Mediante o apoio à criação ou à 
designação de uma autoridade pública 
competente já existente que assegure a 
conformidade dos sítios Web com os 
requisitos gerais em matéria de 
acessibilidade, tais como os definidos no 
artigo 3.º;

Or. fr

Justificação

Na ausência de um mecanismo vinculativo para a aplicação da lei, considera-se que os 
proprietários de sítios Web não dão a devida atenção à questão da acessibilidade.

Alteração 152
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Cada Estado-Membro deve, além disso 
definir a missão e as competências desta 
autoridade competente, incluindo a 
possibilidade de associações e 
organizações não-governamentais de 
consumidores que representam pessoas 
com deficiência apresentarem queixa 
junto da mesma contra qualquer violação 
à legislação.

Or. fr

Justificação

Na ausência de um mecanismo vinculativo para a aplicação da lei, considera-se que os 
proprietários de sítios Web não dão a devida atenção à questão da acessibilidade.
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Alteração 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem instar 
ao desenvolvimento de novas soluções no 
domínio das TIC que sejam fáceis de 
utilizar e se destinem a portadores de 
deficiência e a idosos, bem como 
promover ações de formação e educação 
que aumentem o conhecimento digital 
destes grupos de cidadãos.

Or. en

Alteração 154
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
promover e apoiar programas de 
formação em acessibilidade da Web 
destinados às principais partes 
interessadas, nomeadamente funcionários 
públicos e pessoal de organismos públicos 
e de organizações que prestam serviços 
básicos ao público, sobre criação, gestão e 
atualização das páginas Web, assim como 
do seu conteúdo.

Or. en

Alteração 155
Claude Moraes
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
organizar atividades de sensibilização 
para os requisitos de acessibilidade da 
web e os benefícios para os utilizadores, a 
fim de incentivar o desenvolvimento de 
sítios Web de conceção acessível no setor 
privado e das ONG.

Or. en

Alteração 156
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
promover e apoiar programas de 
formação em acessibilidade da Web 
destinados às principais partes 
interessadas, nomeadamente funcionários 
públicos e pessoal de organismos públicos 
e de organizações que prestam serviços 
básicos ao público, sobre criação, gestão e 
atualização das páginas Web, assim como 
do seu conteúdo. 

Or. en

Alteração 157
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
promover e apoiar programas de 
formação em acessibilidade da Web 
destinados às partes interessadas 
pertinentes como funcionários públicos e 
pessoal de organismos públicos e de 
organizações que prestam serviços básicos 
ao público, sobre criação, gestão e 
atualização das páginas Web, assim como 
do seu conteúdo.

Or. en

Alteração 158
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem prever
mecanismos apropriados de consulta das 
partes interessadas relevantes sobre a 
acessibilidade da Web e tornar públicos 
todos os desenvolvimentos a nível da 
política para a acessibilidade da Web, 
assim como as experiências e constatações 
a nível da verificação da conformidade 
com os requisitos de acessibilidade da 
Web.

3. Os Estados-Membros devem apoiar o 
estabelecimento de mecanismos 
obrigatórios de consulta das partes 
interessadas relevantes sobre a 
acessibilidade da Web, como os 
utilizadores finais e as suas organizações 
representativas, e tornar públicos todos os 
desenvolvimentos a nível da política para a 
acessibilidade da Web, assim como as 
experiências e constatações a nível da 
verificação da conformidade com os 
requisitos de acessibilidade da Web.

Or. en

Alteração 159
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório anual a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
pertinentes da indústria e da sociedade 
civil, incluindo, em particular, as 
organizações representativas de 
deficientes, assumindo a Comissão o papel 
de facilitadora, para avaliarem, para efeitos 
de elaboração do relatório bianual a que se 
refere o artigo 7.º-A, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório anual a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria, dos parceiros sociais e da 
sociedade civil, assumindo a Comissão o 
papel de facilitadora, para avaliarem, para 
efeitos de elaboração do relatório anual a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução 
do mercado e da tecnologia e os progressos 
a nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas. Deve ser dada especial atenção à 
competitividade das empresas do setor, em 
especial às PME, a fim de que não sejam 
impostos quaisquer encargos 
suplementares ao seu funcionamento.

Or. en
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Alteração 161
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório anual a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

4. Os Estados-Membros devem cooperar 
com as partes interessadas da indústria e da 
sociedade civil a nível nacional, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora a nível da União, para 
avaliarem, para efeitos de elaboração do 
relatório anual a que se refere o artigo 7.º, 
n.º 4, a evolução do mercado e da 
tecnologia e os progressos a nível da 
acessibilidade da Web, assim como para 
partilharem as melhores práticas.

Or. en

Alteração 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão Europeia deve 
apresentar a legislação que propõe às 
Instituições da UE, que deverão 
adaptar-se às obrigações previstas na 
presente diretiva.

Or. es

Alteração 163
Vicente Miguel Garcés Ramón



AM\941519PT.doc 63/100 PE514.740v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Deve ser criado, em cada 
Estado-Membro, um organismo público 
responsável pela aplicação da legislação. 
Este organismo de execução deverá 
converter-se num centro de recursos para 
a acessibilidade e facilitar às autoridades 
públicas a aplicação do princípio da 
acessibilidade às respetivas páginas Web, 
permitindo ainda a participação das 
organizações de pessoas com deficiência e 
das suas famílias mais representativas.

Or. es

Alteração 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os interlocutores sociais devem 
participar no desenvolvimento e na 
execução dos programas de formação e de 
sensibilização supramencionados.

Or. es

Alteração 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
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Organismo responsável pela execução e 
respetivas funções

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade responsável pela 
aplicação da presente diretiva, com 
competência para monitorizar a 
conformidade dos sítios com os requisitos 
gerais de acessibilidade da Web 
estabelecidos no artigo 3 º, e garantir que 
essa autoridade possua e utilize as 
atribuições e os recursos humanos e 
financeiros necessários para tomar as 
medidas adequadas que lhes incumbem 
em virtude da presente diretiva. Essas 
autoridades competentes envolverão 
organizações representativas de 
portadores de deficiência.
2. Cada Estado-Membro deve definir a 
missão, as competências, a organização e 
as regras de cooperação das autoridades 
competentes, em conformidade com o 
artigo 7.º, incluindo a possibilidade de 
organizações não-governamentais e 
associações de consumidores que 
representam pessoas com deficiência 
apresentarem queixa junto das mesmas 
contra qualquer violação às obrigações 
impostas aos Estados-Membros na 
presente diretiva.
3. Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada das respetivas 
medidas de execução relacionadas com o 
n.º 2, e a Comissão deve transmitir essa 
informação aos demais Estados-Membros
4. O organismo de controlo deve notificar 
a sua autoridade nacional competente das 
medidas de execução relacionadas com o 
n.º 2.

Or. en

Alteração 166
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Organismo responsável pela execução e 

respetivas funções
1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade responsável pela 
aplicação da presente diretiva, com 
competência para monitorizar a 
conformidade dos sítios com os requisitos 
gerais de acessibilidade da Web 
estabelecidos no artigo 3 º, e garantir que 
essa autoridade possua e utilize as 
atribuições e os recursos humanos e 
financeiros necessários para tomar as 
medidas adequadas que lhes incumbem 
em virtude da presente diretiva. Essas 
autoridades competentes envolverão 
organizações representativas de 
portadores de deficiência.
2. Cada Estado-Membro deve definir a 
missão, as competências, a organização e 
as regras de cooperação das autoridades 
competentes, em conformidade com o 
artigo 7.º, incluindo a possibilidade de 
organizações não-governamentais e 
associações de consumidores que 
representam pessoas com deficiência 
apresentarem queixa junto das mesmas 
contra qualquer violação às obrigações 
impostas aos Estados-Membros na 
presente diretiva.
3. Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada das respetivas 
medidas de execução relacionadas com o 
n.º 2, e a Comissão deve transmitir essa 
informação aos demais Estados-Membros
4. O organismo de controlo deve notificar 
a sua autoridade nacional competente das 
medidas de execução relacionadas com o 
n.º 2.
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Or. en

Justificação

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.

Alteração 167
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Organismo responsável pela execução e 

respetivas funções
1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade responsável pela 
aplicação da presente Diretiva, com 
competência para monitorizar a 
conformidade dos sítios com os requisitos 
gerais de acessibilidade da Web 
estabelecidos no artigo 3.º. Estas 
autoridades competentes envolverão 
organizações representativas de 
portadores de deficiência.
2. Cada Estado-Membro deve definir a 
missão, as competências, a organização e 
as regras de cooperação das autoridades 
competentes, em conformidade com o 
artigo 7.º, incluindo a possibilidade, para 
os particulares, de apresentarem queixa 
contra qualquer violação às obrigações 
impostas aos Estados-Membros na 
presente Diretiva.
3. Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada das respetivas 
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medidas de execução relacionadas com o 
n.º 2, e essa informação deve ser 
disponibilizada ao público.

Or. en

Alteração 168
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Procedimento de queixa

(1) Qualquer entidade (pessoa singular ou 
coletiva) que considere que a presente 
diretiva foi infringida pode comunicar a 
questão aos proprietários do sítio Web, se 
for caso disso.
(2) Caso a entidade não esteja satisfeita 
com a resposta obtida, as queixas podem 
ser endereçadas a qualquer autoridade 
competente como as designadas no artigo 
6.º, n.º 2, alínea b).

Or. fr

Justificação

Na ausência de um mecanismo vinculativo para a aplicação da lei, considera-se que os 
proprietários de sítios Web não dão a devida atenção à questão da acessibilidade.

Alteração 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°B
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Medidas de execução e controlo
Para efeitos da presente diretiva, em 
especial do seu artigo 1, n.º 2, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros dispõem dos poderes 
necessários para, entre outros, tomar as 
medidas a seguir referidas, sempre que 
necessário:
a) relativamente a qualquer sítio Web:
i) dar seguimento, num prazo razoável, às 
queixas apresentadas por motivo de 
inacessibilidade de um sítio Web
ii) atuar como centro de recursos para 
organismos e autoridades públicas
iii) dar formação a funcionários públicos 
e efetivos dos organismos e autoridades 
públicas sobre a acessibilidade dos sítios 
Web e dos serviços em linha
iiii) emitir recomendações para aplicar a 
presente diretiva
b) relativamente aos sítios Web que não 
garantem uma acessibilidade total:
i) quando a não garantia de acessibilidade 
total é compatível com a presente diretiva, 
exigir que o sítio Web apresente 
advertências adequadas, redigidas de 
forma clara e facilmente compreensível, 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
em que é utilizado, sobre as barreiras à 
acessibilidade que pode conter.

Or. en

Alteração 170
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-B
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Medidas de execução e controlo
Para efeitos da presente diretiva, em 
especial do seu artigo 1, n.º 2, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros dispõem dos poderes 
necessários para, entre outros, tomar as 
medidas a seguir referidas, sempre que 
necessário:
a) relativamente a qualquer sítio Web:
i) dar seguimento, num prazo razoável, às 
queixas apresentadas por motivo de 
inacessibilidade de um sítio Web
ii) atuar como centro de recursos para 
organismos e autoridades públicas
iii) dar formação a funcionários públicos 
e efetivos dos organismos e autoridades 
públicas sobre a acessibilidade dos sítios 
Web e dos serviços em linha
iiii) emitir recomendações para aplicar a 
presente diretiva
b) relativamente aos sítios Web que não 
garantem uma acessibilidade total:
i) quando a não garantia de acessibilidade 
total é compatível com a presente diretiva, 
exigir que o sítio Web apresente 
advertências adequadas, redigidas de 
forma clara e facilmente compreensível, 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
em que é utilizado, sobre as barreiras à 
acessibilidade que pode conter.

Or. en

Justificação

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.
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Alteração 171
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-B
Medidas de execução e controlo

Para efeitos da presente diretiva, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros dispõem dos poderes 
necessários para, entre outros, tomar as 
medidas a seguir referidas, sempre que 
necessário:
(i) dar seguimento, num prazo razoável, 
às queixas apresentadas por motivo de 
inacessibilidade de um sítio Web;
(ii) atuar como centro de recursos para 
organismos e autoridades públicas;
(iii) dar formação a funcionários públicos 
e efetivos dos organismos e autoridades 
públicas sobre a acessibilidade dos sítios 
Web e dos serviços em linha;
(iv) emitir recomendações para aplicar a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 172
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem monitorizar 
continuamente a conformidade dos sítios 
Web em causa com os requisitos de 
acessibilidade da Web, utilizando o método 

1. Os Estados-Membros devem monitorizar 
continuamente a conformidade dos sítios 
Web em causa com os requisitos de 
acessibilidade da Web, utilizando o método 
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previsto no n.º 4. previsto no n.º 4.

Para o efeito, cada Estado-Membro 
deverá designar uma autoridade 
competente. Esta autoridade competente 
será igualmente responsável pela 
aplicação da presente diretiva e deverá 
possuir os recursos necessários para 
exercer as suas funções. Estas 
autoridades competentes envolverão 
organizações representativas de 
portadores de deficiência. Os 
Estados-Membros deverão definir as 
atribuições, as competências, a 
organização e as regras de cooperação da 
autoridade competente.
Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre as autoridades 
competentes designadas até 30 de junho 
de 2014.
Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada sobre a 
conformidade dos sítios Web pertinentes e 
essa informação deve ser disponibilizada 
ao público.

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para informarem 
os utilizadores ou outras partes 
interessadas sobre a possibilidade de 
apresentarem queixas, como referido no 
n.º 1, às autoridades competentes 
designadas. A apresentação de queixas 



PE514.740v01-00 72/100 AM\941519PT.doc

PT

deve poder ser feita de forma acessível.

Or. en

Alteração 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve criar um grupo de 
trabalho, constituído por representantes 
da Comissão e por representantes 
designados pelos Estados-Membros, que 
se reúna anualmente para debater os 
resultados da monitorização e partilhar 
boas práticas no que se refere à execução 
da presente diretiva.
Este grupo de trabalho deve envolver 
ativamente as partes interessadas, 
incluindo pessoas com deficiência e as 
suas organizações representativas.

Or. en

Alteração 175
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve criar um grupo de 
trabalho, constituído por representantes 
da Comissão e por representantes 
designados pelos Estados-Membros, que 
se reúna anualmente para debater os 
resultados da monitorização e partilhar 
boas práticas no que se refere à execução 
da presente diretiva.
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Este grupo de trabalho deve envolver 
ativamente as partes interessadas, 
incluindo pessoas com deficiência e as 
suas organizações representativas.

Or. en

Justificação

As autoridades públicas, tanto a nível europeu como nacional, devem aproveitar a 
experiência das pessoas com deficiência e respetivas organizações representativas nesta 
área, incluindo-as num grupo de trabalho para analisar os resultados alcançados com a 
presente diretiva. O envolvimento das pessoas com deficiência e respetivas organizações 
representativas também será conforme com o artigo 4.º, n.º 3, da Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (UN CRPD) e facilitará a aplicação da presente 
diretiva, uma vez que elas confirmarão se um sítio Web é acessível do ponto de vista dos 
utilizadores.

Alteração 176
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão pode criar um grupo de 
trabalho, constituído por representantes 
da Comissão e por representantes 
designados pelos Estados-Membros, que 
se reúna anualmente para debater os 
resultados da monitorização e partilhar 
boas práticas no que se refere à execução 
da presente diretiva.
O grupo de trabalho deve envolver 
ativamente as partes interessadas, 
incluindo pessoas com deficiência e as 
suas organizações representativas.

Or. en

Alteração 177
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve criar um grupo de 
trabalho regular encarregado do controlo 
da execução da presente diretiva e da 
partilha de boas práticas. O grupo de 
trabalho deve ser constituído por 
representantes designados pelos 
Estados-Membros e por representantes da 
Comissão e da sociedade civil 

Or. en

Alteração 178
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esse método 
deve ser transparente, transferível, 
comparável, reproduzível e estabelecido 
em concertação com as partes 
interessadas pertinentes da sociedade civil 
e da indústria, incluindo, nomeadamente, 
representantes de organizações de pessoas 
com deficiência. Esses atos de execução 
são adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 3. O 
método será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia, o mais tardar um ano 
após a adoção da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Dada a urgência em concretizar a acessibilidade dos sítios Web, o método de monitorização 
da conformidade com os requisitos de acessibilidade da Web deverá ser publicado, o mais 
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tardar, um ano após a adoção da presente diretiva. Ademais, o envolvimento das partes 
interessadas no desenvolvimento deste método, incluindo as pessoas com deficiência e suas 
organizações representativas, garantirá que as funções de monitorização seguintes sejam 
altamente fiáveis.

Alteração 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esse método 
deve ser transparente, transferível, 
comparável, reproduzível e estabelecido 
em concertação com as partes 
interessadas pertinentes da sociedade civil 
e da indústria, incluindo, nomeadamente, 
representantes de organizações de pessoas 
com deficiência. Esses atos de execução 
são adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 3. O 
método será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia, o mais tardar um ano 
após a adoção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
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com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esse método 
deve ser transparente, transferível, 
comparável, reproduzível e estabelecido 
em concertação com as partes
interessadas pertinentes da sociedade civil 
e da indústria, incluindo, nomeadamente, 
representantes de organizações de pessoas 
com deficiência. Esses atos de execução 
são adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 3. O 
método será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia, o mais tardar um ano 
após a adoção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 181
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esse método 
deve ser transparente, transferível, 
comparável e estabelecido em estreita 
concertação com as organizações 
pertinentes representantes das pessoas 
com deficiência. Esses atos de execução 
são adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 3. O 
método será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 182
Adam Bielan
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução serão adotados de acordo com 
o procedimento de exame previsto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011. O método será publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 183
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) em conformidade com o método de 
investigação que combina análises de 
peritos com a experiência dos utilizadores, 
incluindo utilizadores portadores de 
deficiência.

Or. en

Alteração 184
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As disposições relativas aos relatórios 6. As disposições relativas aos relatórios 
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que os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão são estabelecidas pela Comissão 
por meio de atos de execução. Esses atos 
de execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 9.º, n.º 2.

que os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão são estabelecidas pela Comissão 
por meio de atos de execução. Esses atos 
de execução serão adotados de acordo com 
o procedimento consultivo previsto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros estão obrigados 
a tornar pública e facilmente acessível a 
lista dos sítios Web de organismos do 
setor público que não cumprem as 
normas de acessibilidade.

Or. es

Alteração 186
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Relatórios

1. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, por relatório, os resultados da 
monitorização efetuada de acordo com o 
artigo 7.º, incluindo os resultados 
relativos aos dados de medição e, se 
adequado, a lista dos sítios Web referidos 
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no artigo 1.º, n.º 3. Esse relatório deve ser 
divulgado ao público em formatos 
facilmente acessíveis.
2. O relatório deve igualmente abranger 
as ações conduzidas em aplicação do 
artigo 6.º, incluindo eventuais conclusões 
gerais elaboradas por autoridades 
competentes relevantes com base na 
monitorização.
3. As disposições relativas aos relatórios 
que os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão são estabelecidas pela 
Comissão por meio de atos de execução. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As pessoas com deficiência e as 
organizações que as representam devem 
ser envolvidas no estabelecimento de 
novos requisitos em matéria de 
acessibilidade da Web, tais como os 
mencionados no artigo 3.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 188
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência transitou para o artigo 7.º.

Alteração 189
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência transitou para o artigo 7.º.

Alteração 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até 30 de junho de 2014 o mais 
tardar, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para darem cumprimento à 
presente diretiva. Devem comunicar 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, até 31 de dezembro de 2015 o mais 
tardar, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para darem cumprimento à 
presente diretiva. Devem comunicar 
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imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições. As disposições 
adotadas pelos Estados-Membros devem 
fazer referência à presente diretiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. Os 
Estados-Membros estabelecem o modo 
como deve ser feita a referência.

imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições. As disposições 
adotadas pelos Estados-Membros devem 
fazer referência à presente diretiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. Os 
Estados-Membros estabelecem o modo 
como deve ser feita a referência.

Or. es

Alteração 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
as medidas referidas no artigo 3.º, n.º1, 
em conformidade com o seu quadro 
administrativo, institucional e jurídico, a 
todos os sítios Web:
a) pertencentes a organismos do setor 
público a nível nacional, até 31 de 
dezembro de 2015,
b) pertencentes a organismos do setor 
público a nível nacional ou a cidades com 
mais de 100 000 habitantes, até 31 de 
dezembro de 2016,
c) pertencentes a organismos do setor 
público a nível local ou a localidades com 
menos de 100 000 habitantes, até 31 de 
dezembro de 2017,
d) geridos por entidades que prestam 
serviços básicos à população, cujos tipos 
são especificados no anexo, até 31 de 
dezembro de 2017.

Or. es
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Alteração 192
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
as medidas previstas no artigo 3.º, n.º 1, a 
todos os sítios Web novos ou 
redesenhados a partir do final do prazo de 
transposição da presente diretiva.

Or. en

Alteração 193
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem aplicar 
as medidas previstas no artigo 3.º, n.º 1, a 
todos os sítios Web existentes até 30 de 
junho de 2016.

Or. en

Alteração 194
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso seja aplicável o artigo 3.º, n.º 3, 
os Estados-Membros anexam uma 
declaração, informando os utilizadores de 
que parte do sítio Web ainda não se 
encontra acessível e as razões para tal. Os 
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Estados-Membros também transmitem 
esta informação à Comissão. 

Or. en

Alteração 195
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem, de 
acordo com o seu quadro administrativo, 
institucional e jurídico, aplicar as 
medidas referidas no artigo 3.º, n.º 1, a 
todos os sítios Web novos pertencentes a 
entidades do setor público após a entrada 
em vigor da presente diretiva, bem como a 
todos os sítios Web:
a) pertencentes a organismos do setor 
público a nível nacional e federal, até 31 
de dezembro de 2015,
b) pertencentes a organismos do setor 
público a nível regional ou que tratem de 
centros urbanos com mais de 100.000 
habitantes, até 31 de dezembro de 2016,
c) pertencentes a organismos do setor 
público a nível local, até 31 de dezembro 
de 2017,
d) operados por entidades que prestam 
serviços públicos de interesse geral, cujos 
tipos são especificados no anexo, até 31 
de dezembro de 2017.

Or. en

Justificação

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 
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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.

Alteração 196
Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 11 

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão faz 
uma avaliação da sua aplicação.

No prazo de dois anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão faz 
uma avaliação da sua aplicação e torna 
públicos os resultados. 

Or. en

Alteração 197
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º) (a que se refere o artigo 1.º, n.º 2, alínea a)

Or. fr

Alteração 198
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Serviços nacionais, regionais e 
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administrativos: certificados legais, 
documentos pessoais, declaração à 
polícia, apoio jurídico, eleições, serviços 
de resolução de litígios em linha.

Or. en

Alteração 199
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Serviços sociais de interesse geral: 
segurança social, serviços de emprego e 
formação, habitação social, proteção 
social da infância, cuidados de longa 
duração, serviços de assistência social.

Or. en

Alteração 200
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Prestações da segurança social:
subsídios de desemprego, abonos de 
família, despesas médicas (reembolso ou 
regularização direta), bolsas de estudo

(3) Prestações da segurança social, por 
exemplo, subsídios de desemprego, abonos 
de família, despesas médicas (reembolso 
ou regularização direta), bolsas de estudo

Or. en

Justificação

O uso de uma vírgula pode significar que se limita aos exemplos a seguir enunciados.  
Exempli Gratia (por exemplo), significa que a lista seguinte é uma diretriz e não, restritiva.
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Alteração 201
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Serviços em rede: serviços de 
fornecimento de gás, eletricidade, água, 
serviços postais e telecomunicações.

Or. en

Alteração 202
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Documentos pessoais: passaportes ou 
cartas de condução

(4) Documentos pessoais, por exemplo,
passaportes ou cartas de condução

Or. en

Justificação

O uso de uma vírgula pode significar que se limita aos exemplos a seguir enunciados.  
Exempli Gratia (por exemplo), significa que a lista seguinte é uma diretriz e não, restritiva.

Alteração 203
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Serviços relacionados com os 
transportes

Or. en
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Alteração 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Ensino primário, secundário, 
superior e educação ao longo da vida,
bem como cursos ou atividades 
extracurriculares ministrados por 
instituições públicas. 

Or. en

Justificação

Dada a importância desta legislação, os serviços de interesse geral, como a educação, devem 
ser incluídos no âmbito da presente diretiva. Neste caso, também para que este serviço 
essencial seja encarado de acordo com uma abordagem holística.

Alteração 205
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Serviços bancários e de seguros

Or. en

Alteração 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / (10) Ensino primário, secundário, 
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Universidade superior e para adultos.

Or. es

Alteração 207
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade

(10) Inscrição no Ensino Primário, 
Secundário, Superior / Universidade e 
aprendizagem ao longo da vida

Or. en

Alteração 208
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Participação em concursos da 
função pública

Or. fr

Alteração 209
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Realização dos exames finais do 
ensino secundário
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Or. fr

Alteração 210
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Comunicação de mudança de 
residência

(11) Comunicação de residência e de 
mudança de residência

Or. en

Alteração 211
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Serviços de informação das 
delegações de turismo

Or. en

Justificação

Para facilitar a liberdade de circulação na Europa, importa garantir o acesso a todos os 
serviços de informação em linha que as delegações de turismo realizam.

Alteração 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Serviços relacionados com a saúde: 
aconselhamento interativo sobre os

(12) Serviços de saúde.
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serviços disponíveis, serviços em linha 
para pacientes, marcação de consultas.

Or. es

Alteração 213
Claude Moraes

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Serviços relacionados com a saúde: 
aconselhamento interativo sobre os 
serviços disponíveis, serviços em linha 
para pacientes, marcação de consultas.

(12) Serviços relacionados com a saúde: 
incluindo o acesso a registos de saúde 
eletrónicos, aconselhamento interativo 
sobre os serviços disponíveis, serviços em 
linha para pacientes, marcação de 
consultas.

Or. en

Alteração 214
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Serviços relacionados com a saúde:
aconselhamento interativo sobre os 
serviços disponíveis, serviços em linha 
para pacientes, marcação de consultas.

(12) Serviços relacionados com a saúde, 
por exemplo, aconselhamento interativo 
sobre os serviços disponíveis, serviços em 
linha para pacientes, marcação de 
consultas.

Or. en

Justificação

O uso de uma vírgula pode significar que se limita aos exemplos a seguir enunciados.  
Exempli Gratia (por exemplo), significa que a lista seguinte é uma diretriz e não, restritiva.
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Alteração 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Serviços de fornecimento de gás, 
aquecimento, eletricidade e água.

Or. es

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

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Serviços de fornecimento de gás, 
aquecimento, eletricidade e água.

Or. en

Alteração 217
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Sítios Web de entidades culturais e 
científicas

Or. en

Justificação

Também se deve garantir a acessibilidade da cultura e do conhecimento. Por conseguinte, 
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todos os conteúdos e serviços em linha fornecidos por entidades como bibliotecas, museus, 
teatros, etc., devem ser incluídos no anexo.

Alteração 218
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Serviços básicos de comunicação 
social e informação (por ex., jornais em 
linha, mediatecas, etc.)

Or. de

Alteração 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Serviços relacionados com os 
transportes.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Serviços relacionados com os 
transportes públicos

Or. en
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Alteração 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Serviços postais.

Or. es

Alteração 222
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Ensino primário, secundário, 
superior e educação ao longo da vida, 
bem como cursos ou atividades 
extracurriculares ministrados por 
instituições públicas

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Serviços bancários e de seguros de 
base (nomeadamente contas de 
pagamentos de base, seguros de habitação 
e de recheio, seguros de vida ou seguros 
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de saúde)

Or. en

Alteração 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Rede e serviços de comunicações 
eletrónicas.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Serviços postais

Or. en

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Serviços de ensino primário, 
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secundário e superior

Or. en

Alteração 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Serviços bancários e de seguros de 
base (nomeadamente contas de 
pagamentos de base, seguros de habitação 
e de recheio, seguros de vida ou seguros 
de saúde).

Or. es

Alteração 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-F) Regimes de segurança social 
obrigatórios e complementares, 
organizados de diversas formas 
(mutualistas ou profissionais), que 
cobrem os principais riscos de vida, como 
os relacionados com a saúde, a velhice, os 
acidentes de trabalho, o desemprego, a 
reforma e a deficiência.

Or. es

Alteração 229
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 de diretiva
Anexo – ponto 12-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-F) Serviços relacionados com regimes 
de segurança social obrigatórios e 
complementares, organizados de diversas 
formas (mutualistas ou profissionais), que 
cobrem os principais riscos de vida, como 
os relacionados com a saúde, a velhice, os 
acidentes de trabalho, o desemprego, a 
reforma e a deficiência. (7) Serviços de 
proteção da infância

Or. en

Alteração 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-G) Serviços de guarda de crianças.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-G) Informação ao público

Or. en
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Alteração 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-H) Outros serviços essenciais 
prestados diretamente à população para 
facilitar a inclusão social e a salvaguarda 
dos direitos fundamentais 
(nomeadamente, serviços de assistência a 
pessoas confrontadas com crises pessoais 
como dívidas ou desemprego, serviços de 
reintegração e de reabilitação, serviços de 
habitação social para cidadãos 
carenciados ou grupos socialmente 
desfavorecidos).

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-H) Serviços de emergência 112

Or. en

Alteração 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
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-I) Educação pública

Or. en

Alteração 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-I) Eleições locais, regionais, 
nacionais e europeias.

Or. es

Alteração 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-J) Redes sociais.

Or. es

Alteração 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 de diretiva
Anexo – ponto 12-J (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-J) Atividades culturais

Or. en

Alteração 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-K) Atividades e centros culturais.

Or. es

Alteração 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-L) Postos de informação e de turismo.

Or. es

Alteração 240
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tipos de sítios Web dos prestadores de 
serviços de interesse geral
(a que se refere o artigo 1.º, n.º 2, alínea 
b)
(1) Serviços de transporte
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(2) Serviços postais
(3) Serviços de informação sobre o 
processo eleitoral
(4) Serviços de fornecimento de energia
(5) Serviços de comunicação
(6) Serviços bancários de base
(7) Serviços de saúde

Or. fr


