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Amendamentul 55
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public

privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public și ale 
furnizorilor de servicii de interes general 
(text cu relevanță pentru SEE)

Or. fr

Justificare

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".

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

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orientarea spre o societate digitală 
oferă utilizatorilor noi posibilități de 
accesare a informațiilor și serviciilor. 
Furnizorii de informații și servicii, cum ar 
fi organismele din sectorul public, se 
bazează în mare măsură pe internet pentru 
producerea, colectarea și furnizarea unei 
game variate de informații și servicii de 

(1) Orientarea spre o societate digitală 
oferă utilizatorilor noi posibilități de 
accesare a informațiilor și serviciilor. 
Furnizorii de informații și servicii, cum ar 
fi organismele din sectorul public, se 
bazează în mare măsură pe internet pentru 
producerea, colectarea și furnizarea unei 
game variate de informații și servicii de 
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bază pentru cetățeni. bază pentru cetățeni. În acest context, 
securitatea transmiterii informațiilor și 
protecția datelor cu caracter personal sunt 
deosebit de importante.

Or. en

Amendamentul 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, în special persoanelor cu 
limitări funcționale, printre care se numără 
și persoanele cu handicap. Conținutul site-
urilor web include informații textuale și 
non-textuale, precum și servicii de 
descărcare de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți. În 
toate cazurile, indicațiile prezentei 
directive trebuie să fie aplicabile 
întregului site în care se prestează 
serviciul, și nu exclusiv serviciului. 
Aplicațiile pentru telefoanele mobile 
inteligente și tablete care oferă servicii 
propuse de site-urile organismelor publice 
trebuie să fie acoperite explicit de 
prezenta directivă.

Or. es

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

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Accesibilitatea site-urilor web face 
trimitere la principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii de site-uri web, cu scopul de a 
face conținutul acestora accesibil tuturor 
utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu 
dizabilități, precum și persoanelor în 
etate.

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

prelucrarea de formulare digitale, 
autentificarea și tranzacțiile online, cum ar 
fi soluționarea de reclamații sau efectuarea 
de plăți.

Or. en

Amendamentul 60
Claude Moraes

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această accesibilitate la internet, mai 
exact angajamentul asumat de a asigura 
accesul la toate site-urile publice până în 
2010, a fost inclusă în Declarația de la 
Riga a miniștrilor din UE din 2006 
referitoare la o societate informațională 
integratoare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea. În același 
timp, sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru implementarea efectivă a politicii 
de e-includere, care vizează reducerea 
discrepanțelor în ceea ce privește 
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utilizarea TIC și promovarea utilizării 
TIC pentru depășirea excluderii, precum 
și îmbunătățirea performanței economice, 
a șanselor de angajare, a calității vieții, a 
participării și coeziunii sociale, inclusiv 
consultările democratice.

Or. en

Amendamentul 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Planul de acțiune privind guvernarea 
electronică 2011-2015 al Comisiei prevede 
luarea de măsuri de dezvoltare a serviciilor 
de guvernare electronică care să garanteze 
incluziunea și accesibilitatea. Pe de altă 
parte, în 2006, prin așa-numita Declarație 
de la Riga, statele membre s-au angajat să 
îmbunătățească accesibilitatea la site-
urile organismelor din sectorul public.

Or. es

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

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În comunicarea sa intitulată „O Agendă 
digitală pentru Europa”, o inițiativă 
Europa 2020, Comisia a anunțat că site-
urile web aparținând sectorului public 
trebuie să fie complet accesibile până în 
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2015.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este deosebit de importantă 
multiplicarea sinergiilor între inițiative 
emblematice precum „O Agendă digitală 
pentru Europa”, „Noi competențe și 
locuri de muncă”, „O Uniune a inovării”, 
„Tineretul în mișcare”, „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” și „Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și excluziunii”.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin ratificarea Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap („Convenția ONU”), majoritatea 
statelor membre și Uniunea s-au angajat 
„să garanteze accesul persoanelor cu 
handicap, în condiții de egalitate cu 
celelalte persoane, la tehnologiile 
informării și comunicării” și „să ia 

(6) Prin ratificarea Convenției Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap („Convenția ONU”), majoritatea 
statelor membre și Uniunea s-au angajat 
„să garanteze accesul persoanelor cu 
handicap, în condiții de egalitate cu 
celelalte persoane, la tehnologiile 
informării și comunicării” și „să ia 
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măsurile adecvate […] pentru a promova 
accesul persoanelor cu handicap la noile 
tehnologii și sisteme ale informării și 
comunicării, inclusiv la internet.”

măsurile adecvate […] pentru a promova 
accesul persoanelor cu handicap la noile 
tehnologii și sisteme ale informării și 
comunicării, limbajele gestuale, inclusiv la 
internet.”

Or. en

Amendamentul 66
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Proiectarea universală ar trebui să 
servească ca bază pentru tehnologiile noi, 
unde „proiectarea universală” este 
definită ca proiectarea produselor, 
spațiilor ambientale, programelor și 
serviciilor astfel încât acestea să fie 
utilizabile de toți, în cea mai mare măsură 
posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau 
a proiectării speciale1.
__________________
1 Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, 
articolul 2

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

persoanele cu handicap, care urmărește 
înlăturarea obstacolelor care împiedică 
persoanele cu dizabilități să participe la 
viața socială în condiții de egalitate, are la 
bază Convenția ONU și prevede luarea de 
măsuri în diferite domenii prioritare, 
inclusiv accesibilitatea site-urilor web, cu 
scopul de „a asigura accesibilitatea 
persoanelor cu handicap la bunuri și 
servicii, inclusiv servicii publice și la 
dispozitive de asistare”.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Rezoluția Parlamentului European 
din 25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea și incluziunea persoanelor cu 
handicap în Strategia europeană 2010-
20201 pentru persoanele cu dizabilități 
subliniază faptul că economiile 
inovatoare și bazate pe cunoaștere nu se 
pot dezvolta fără conținuturi și forme 
accesibile pentru persoanele cu handicap, 
de exemplu, pagini de internet accesibile 
pentru nevăzători și conținuturi subtitrate 
pentru persoanele cu deficiențe de auz, 
inclusiv servicii mass-media2, servicii 
online disponibile pentru cei care 
utilizează limbajele mimico-gestuale, 
aplicații smartphone și asistență tactilă și 
vocală, prin intermediul unei legislații cu 
forță juridică obligatorie.
__________________
1 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9.
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Or. en

Amendamentul 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau 
instrumente software necesare pentru 
crearea, gestionarea și testarea paginilor 
web, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum 
ar fi browsere web și tehnologii conexe de 
asistare, cei care pun în aplicare serviciile 
de certificare și formatorii.

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau 
instrumente software necesare pentru 
crearea, gestionarea și testarea paginilor 
web, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum 
ar fi browsere web și tehnologii conexe de 
asistare, cei care pun în aplicare serviciile 
de certificare și formatorii și canalele de 
comunicare socială integrate în site-uri..

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau 
instrumente software necesare pentru 
crearea, gestionarea și testarea paginilor 
web, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum 
ar fi browsere web și tehnologii conexe de 
asistare, cei care pun în aplicare serviciile 
de certificare și formatorii.

(9) Piața accesibilității site-urilor web, care 
cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie 
de operatori economici cum ar fi 
dezvoltatorii de site-uri web sau 
instrumente software necesare pentru 
crearea, gestionarea și testarea paginilor 
web, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum 
ar fi browsere web și tehnologii conexe de 
asistare, cei care pun în aplicare serviciile 
de certificare și formatorii. În acest sens, 
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au o importanță deosebită eforturile 
depuse în cadrul Marii coaliții pentru 
locuri de muncă digitale, care este o 
consecință a pachetului privind ocuparea 
forței de muncă, se adresează 
specialiștilor TIC și vizează eliminarea 
lacunelor în materie de competențe, 
inclusiv cele din domeniul informatic și 
cele profesionale, în sectorul TIC.

Or. en

Amendamentul 71
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 72
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Pentru a pune capăt acestei 
fragmentări, este necesară apropierea 
măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe 
baza unui acord privind cerințele de 
accesibilitate a site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public. Aceasta 
ar reduce incertitudinea pentru 
dezvoltatorii web și ar promova 
interoperabilitatea. Atunci când licitează 
conținuturi ale site-urilor internet, Statele 
membre ar trebui să încurajeze utilizarea
unor cerințe de accesibilitate adecvate și
interoperabile. Cerințele de accesibilitate
care sunt neutre din punct de vedere 
tehnologic, aceasta putând chiar să le 
stimuleze.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile online 
aparținând sectorului public, primind 
servicii și informații care să faciliteze 
exercitarea drepturilor lor pe teritoriul 
Uniunii, în special dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
precum și dreptul de stabilire și de 
furnizare de servicii.

(15) Cetățenii ar trebui să beneficieze de un 
acces mai extins la serviciile online 
aparținând sectorului public, primind 
servicii și informații care să faciliteze viața 
lor de zi cu zi și exercitarea drepturilor lor 
pe teritoriul Uniunii, în special dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
Uniunii, precum și dreptul de stabilire și de 
furnizare de servicii.

Or. en
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Amendamentul 74
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Serviciile online ocupă, în 
societatea noastră, un rol din ce în ce mai 
important. Internetul este un instrument 
esențial pentru accesul la informație, 
educație și participarea socială. În 
consecință, în termeni de includere 
socială, toate persoanele trebuie să 
dispună de acces neîngrădit la site-urile 
organismelor publice, precum și la site-
urile care oferă publicului servicii de 
bază, cum ar fi principalele site-uri de 
știri și centrele media, serviciile bancare 
(„online banking”), serviciile de 
informare ale grupurilor de interese etc. 

Or. de

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 76
Claude Moraes

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Cerințele de accesibilitate la internet 
ar trebui implementate ca o abordare a 
proiectării universale și nu dezvoltând 
proiectări separate, specializate sau 
adaptate, iar proiectarea produselor, 
spațiilor ambientale, programelor și 
serviciilor ar trebui să permită utilizarea 
lor, în cea mai mare măsură cu putință, 
de orice persoană, în concordanță cu 
articolul 9 din Convenția Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Astfel cum se subliniază în Agenda 
digitală pentru Europa, autoritățile publice 
vor trebui la rândul lor să promoveze 
piețele de conținut online. Guvernele pot 
stimula piețele de conținut prin punerea la 

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

dispoziție a informațiilor din sectorul 
public în baza unor criterii de transparență, 
eficacitate și nediscriminare. Aceasta 
reprezintă o importantă sursă de creștere 
potențială pentru serviciile online 
inovatoare. Pe lângă aceasta, în această 
privință vor fi utilizate proiecte pilot noi și 
novatoare, de exemplu în domeniul 
limbajului gestual din 2013 pe baza 
Deciziei Parlamentului European privind 
finanțarea din 6 iunie 2013 de alocare a 
unui buget de 750.000 EUR pentru 
dezvoltare în continuare. 

Or. en

Amendamentul 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Este esențial ca toate părțile 
interesate să poată accesa în continuare 
liber și gratuit normele pertinente și ca 
responsabilitatea aplicării și dezvoltării 
ulterioare a acestor norme să nu le 
incumbe exclusiv organismelor de 
standardizare și operatorilor comerciali.

Or. es

Amendamentul 79
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva trebuie să vizeze garantarea 
accesibilității anumitor tipuri de site-uri 
web ale organismelor din sectorul public, 
care sunt esențiale pentru cetățeni, în 

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

interes general, care sunt esențiale pentru 
cetățeni, în conformitate cu o serie de 
cerințe comune. Astfel de site-uri web au 
fost identificate în exercițiul de referință 
din 2001 privind guvernarea electronică și 
au stat la baza listei din anexă.

Or. fr

Amendamentul 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Directiva trebuie să vizeze garantarea 
accesibilității anumitor tipuri de site-uri 
web ale organismelor din sectorul public, 
care sunt esențiale pentru cetățeni, în 
conformitate cu o serie de cerințe comune. 
Astfel de site-uri web au fost identificate în
exercițiul de referință din 2001 privind 
guvernarea electronică și au stat la baza 
listei din anexă. Termenele de conformare 
la cerințele directivei trebuie să fie 
progresive, pentru a permite lărgirea 
sferei de aplicare a tuturor site-urilor 
organismelor publice care prestează 
servicii direct cetățenilor.

Or. es

Amendamentul 81
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă stabilește cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 

(20) Prezenta directivă stabilește cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 



PE514.740v01-00 18/99 AM\941519RO.doc

RO

pentru anumite tipuri de organisme din 
sectorul public. Pentru a facilita 
conformitatea cu aceste cerințe a site-urilor 
web în cauză, este necesar să se ofere 
prezumția de conformitate pentru site-urile 
web respective care respectă standardele 
armonizate elaborate și publicate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind standardizarea 
europeană, de modificare a Directivelor 
89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului 
și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE și a Deciziei nr. 1673/2006/CE, 
cu scopul de a formula specificații tehnice 
detaliate pentru cerințele respective. În 
temeiul acestui regulament, statele membre 
și Parlamentul European vor putea formula 
obiecții la standardele armonizate despre 
care consideră că nu satisfac în întregime 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web prevăzute în prezenta directivă.

pentru anumite tipuri de organisme din 
sectorul public și anumiți furnizori de 
servicii de interes general. Pentru a facilita 
conformitatea cu aceste cerințe a site-urilor 
web în cauză, este necesar să se ofere 
prezumția de conformitate pentru site-urile 
web respective care respectă standardele 
armonizate elaborate și publicate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind standardizarea 
europeană, de modificare a Directivelor 
89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului 
și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE și a Deciziei nr. 1673/2006/CE, 
cu scopul de a formula specificații tehnice 
detaliate pentru cerințele respective. În 
temeiul acestui regulament, statele membre 
și Parlamentul European vor putea formula 
obiecții la standardele armonizate despre 
care consideră că nu satisfac în întregime 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web prevăzute în prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comisia a emis deja Mandatul M/376 
pentru organizațiile europene de 
standardizare, în vederea dezvoltării unui 
standard european care să specifice 
cerințele funcționale privind accesibilitatea 
produselor și serviciilor TIC, inclusiv a 

(21) Comisia a emis deja Mandatul M/376 
pentru organizațiile europene de 
standardizare, în vederea dezvoltării unui 
standard european care să specifice 
cerințele funcționale privind accesibilitatea 
produselor și serviciilor TIC, inclusiv a 
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conținutului web, și care pot fi utilizate în 
cadrul achizițiilor publice, precum și în alte 
scopuri, cum ar fi achizițiile din sectorul 
privat. În acest sens, organizațiilor 
europene de standardizare li se solicită să 
stabilească o cooperare strânsă cu 
forumurile și consorțiile de standardizare 
relevante din sectorul industriei, inclusiv 
Consorțiul World Wide Web (W3C/WAI). 
Un standard armonizat care să ofere 
prezumția de conformitate cu cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 
prevăzute în prezenta directivă ar trebui să 
se bazeze pe rezultatele acestei activități.

conținutului web, și care pot fi utilizate în 
cadrul achizițiilor publice, precum și în alte 
scopuri, cum ar fi achizițiile din sectorul 
privat. În acest sens, organizațiilor 
europene de standardizare li se solicită să 
stabilească o cooperare strânsă cu 
forumurile și consorțiile de standardizare 
relevante din sectorul industriei, inclusiv 
Consorțiul World Wide Web (W3C/WAI). 
Un standard armonizat care să ofere 
prezumția de conformitate cu cerințele 
privind accesibilitatea site-urilor web 
prevăzute în prezenta directivă ar trebui să 
se bazeze pe rezultatele acestei activități. 
Ar trebui reamintit că, în conformitate cu 
raportul privind progresele înregistrate 
publicat de Consiliul la 24 mai 2013, 23 
de state membre și-au dezvoltat deja 
propriile standarde și politici de acces la 
internet naționale.

Or. en

Amendamentul 83
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În contextul pregătirii și al 
eventualelor revizii viitoare ale 
standardelor europene și armonizate 
pertinente, organizațiile de standardizare 
europene răspunzătoare ar trebui să fie 
puternic încurajate să asigure coerența cu 
standardele internaționale pertinente (în 
prezent, ISO/IEC 40500), pentru a evita 
orice fragmentare și insecuritate juridică;

Or. en
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Amendamentul 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În absența unui astfel de standard 
european, prezumția de conformitate cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web ar trebui oferită site-urilor web în 
cauză care respectă părțile din standardul 
ISO/IEC 40500:2012 ce vizează Criteriile 
și cerințele de succes privind conformitatea 
de nivel AA. Standardul internațional 
ISO/IEC 40500:2012 este identic cu 
Orientările inițiale privind accesibilitatea 
conținutului web, versiunea 2.0. Criteriile 
și cerințele de succes privind conformitatea 
de nivel AA pentru paginile web din 
versiunea 2.0 a Orientărilor privind 
accesibilitatea conținutului web (WCAG 
2.0) emise de W3C sunt larg recunoscute 
de părțile interesate atât la nivel 
internațional, cât și la nivel european, în 
ceea ce privește furnizarea bazei pentru 
specificații adecvate privind accesibilitatea 
site-urilor web. Acest aspect a fost 
subliniat în Concluziile Consiliului privind 
accesibilitatea societății informaționale.

(23) În absența unui astfel de standard 
european, prezumția de conformitate cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web ar trebui oferită site-urilor web în 
cauză care respectă părțile din standardul 
ISO/IEC 40500:2012 ce vizează Criteriile 
și cerințele de succes privind conformitatea 
de nivel AA. Standardul internațional 
ISO/IEC 40500:2012 este identic cu 
Orientările inițiale privind accesibilitatea 
conținutului web, versiunea 2.0. Criteriile 
și cerințele de succes privind conformitatea 
de nivel AA pentru paginile web din 
versiunea 2.0 a Orientărilor privind 
accesibilitatea conținutului web (WCAG 
2.0) emise de W3C sunt larg recunoscute 
de părțile interesate atât la nivel 
internațional, cât și la nivel european, în 
ceea ce privește furnizarea bazei pentru 
specificații adecvate privind accesibilitatea 
site-urilor web. Acest aspect a fost 
subliniat în Concluziile Consiliului privind 
accesibilitatea societății informaționale.
Neutralitatea tehnologică a WCAG 2.0 va 
contribui la menținerea pertinenței acestei 
directive în viitor.

Or. es

Amendamentul 85
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Conformitatea cu cerințele privind (24) Conformitatea cu cerințele privind 



AM\941519RO.doc 21/99 PE514.740v01-00

RO

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

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

Or. fr

Amendamentul 86
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

în general, o listă cu măsurile adoptate în 
vederea punerii în aplicare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 88
Marian Harkin

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 89
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Metodologia utilizată pentru 
monitorizarea conformității site-urilor în 
cauză cu cerințele de accesibilitate la 
internet pe bază de continuitate ar trebui 
dată publicității în termen de cel mult un 
an de la adoptarea prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Dată fiind urgența cu care trebuie realizată accesibilitatea la site-urile internet, metodologia 
de monitorizare a conformității cu cerințele de accesibilitate la internet nu ar trebui dată 
publicității după mai mult de un an de la adoptarea acestei directive.

Amendamentul 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Metodologia utilizată pentru 
monitorizarea conformității site-urilor în 
cauză cu cerințele de accesibilitate la 
internet pe bază de continuitate ar trebui 
dată publicității în termen de cel mult un 
an de la adoptarea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Metodologia utilizată pentru 
monitorizarea conformității site-urilor în 
cauză cu cerințele de accesibilitate la 
internet pe bază de continuitate ar trebui 
dată publicității în termen de cel mult un 
an de la adoptarea prezentei directive.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Într-un cadru armonizat, industria 
dezvoltatorilor web ar trebui să întâmpine 
mai puține piedici în ceea ce privește 
funcționarea pe piața internă, în timp ce 
costurile suportate de guverne și alte părți 
interesate în ceea ce privește achiziționarea 
de produse și servicii accesibile online ar 
trebui să fie reduse.

(25) Într-un cadru armonizat, industria 
dezvoltatorilor web ar trebui să întâmpine 
mai puține piedici în ceea ce privește 
funcționarea pe piața internă, în timp ce 
costurile suportate de guverne și alte părți 
interesate în ceea ce privește achiziționarea 
de produse și servicii accesibile online ar 
trebui să fie reduse, fapt ce ar contribui la 
creșterea economică și ocuparea locurilor 
de muncă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale prezentei directive, competențele de 
executare trebuie conferite Comisiei. 
Procedura de examinare trebuie utilizată 
pentru definirea metodologiei pe care 
statele membre ar trebui să o utilizeze în 
vederea monitorizării conformității site-
urilor web în cauză cu cerințele respective. 
Ar trebui să se recurgă la procedura de 
consultare pentru stabilirea modalităților 
prin care statele membre trebuie să 
raporteze Comisiei rezultatele 
monitorizării. Competențele respective 
trebuie exercitate în conformitate cu 

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

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită componenței 
comitetului consultativ menționat în 
această directivă în ceea ce privește 
participarea persoanelor cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 94
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public, nu poate fi atins în mod satisfăcător 
de către statele membre, întrucât necesită 
armonizarea diferitelor norme prevăzute în 
sistemele lor juridice respective și că acesta 
poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o mai 
mare eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv,

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public și ale anumitor furnizori de servicii 
de interes general, nu poate fi atins în mod 
satisfăcător de către statele membre, 
întrucât necesită armonizarea diferitelor 
norme prevăzute în sistemele lor juridice 
respective și că acesta poate fi îndeplinit, 
prin urmare, cu o mai mare eficiență la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv,

Or. fr
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Amendamentul 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public, nu poate fi atins în mod satisfăcător 
de către statele membre, întrucât necesită 
armonizarea diferitelor norme prevăzute în 
sistemele lor juridice respective și că acesta 
poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o mai 
mare eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv,

(28) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume crearea unei 
piețe armonizate pentru accesibilitatea site-
urilor web ale organismelor din sectorul 
public, nu poate fi atins în mod satisfăcător 
de către statele membre, întrucât necesită 
armonizarea diferitelor norme prevăzute în 
sistemele lor juridice respective și că acesta 
poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o mai 
mare eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv, Adoptarea unei abordări 
armonizate în ceea ce privește 
accesibilitatea site-urilor în întreaga UE 
ar reduce costurile întreprinderilor care 
dezvoltă site-uri și, în consecință, costurile 
organismelor publice are recurg la 
serviciile acestora din urmă. În viitor, 
accesul la informațiile și serviciile 
prestate prin intermediul site-urilor vor fi 
din ce în ce mai importante pentru 
exercitarea drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, inclusiv accesul la un loc de 
muncă.

Or. es

Amendamentul 96
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre trebuie să facă 
accesibil conținutul site-urilor web 
aparținând organismelor din sectorul 
public, ale căror tipuri sunt specificate în 
anexă. De asemenea, lista va trebui 
actualizată constant, în funcție de 
progresele tehnologice și de digitalizarea 
sectorul public în întreaga UE.

Or. es

Amendamentul 99
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă textul actual se limitează la cele specificate, au dacă cele specificate oferă 
o idee despre ceea ce ar trebui inclus.

Amendamentul 100
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre trebuie să facă 
accesibile funcționalitatea și conținutul 
site-urilor web, inclusiv orice elemente de 
descărcat aparținând organismelor din 
sectorul public, ale căror tipuri sunt 
specificate în anexă.

Or. en

Justificare

Este nevoie de o mai mare claritate, pentru a asigura accesibilitatea la toate elementele unui 
site dat, inclusiv cele descărcabile. Acest raport se referă la site-urile din sectorul public, 
care constituie un punct important de acces al publicului general la formulare și documente.

Amendamentul 101
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre fac accesibil 
conținutul site-urilor web aparținând 
organismelor din sectorul public și al site-
urilor web administrate de entitățile care 
furnizează servicii de bază publicului, ale 
căror tipuri sunt specificate în anexă.

Or. de

Amendamentul 102
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2



AM\941519RO.doc 31/99 PE514.740v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceasta prevede normele conform 
cărora statele membre trebuie să facă 
accesibile funcționalitățile și conținutul:

Or. fr

Amendamentul 103
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) site-uri și servicii pe internet ale 
organismelor din sectorul public (tipurile 
de site-uri sunt enumerate în anexă).

Or. fr

Amendamentul 104
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-uri și servicii pe internet ale 
anumitor furnizori de servicii de interes 
general (tipurile de site-uri sunt 
enumerate în anexa Ia)

Or. fr
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Amendamentul 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În toate cazurile, indicațiile prezentei 
directive trebuie să fie aplicabile 
întregului site în care se prestează 
serviciul, și nu exclusiv serviciului.

Or. es

Amendamentul 106
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparținând sectorului public decât cele 
menționate la alineatul (2).

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparținând sectorului public 
(organisme din sectorul public și furnizori 
de servicii de interes general) decât cele 
menționate la alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 107
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot extinde aplicarea 
prezentei directive la alte tipuri de site-uri 
web aparținând sectorului public decât 
cele menționate la alineatul (2).

(3) Statele membre ar trebui să extindă 
aplicarea prezentei directive la alte tipuri 
de site-uri web.
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Or. en

Amendamentul 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a). Aplicarea prezentei directive se va 
face treptat, până la 31 decembrie 2017, 
în cazul tuturor site-urilor aparținând 
organismelor din sectorul public.

Or. es

Amendamentul 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În sfera de aplicare a prezentei 
directive rămân incluse în mod expres 
site-urile organismelor din sectorul public 
destinate dispozitivelor mobile (telefoane 
sau tablete) și, în general, funcțiilor 
concepute pentru facilitarea accesului 
mobil.

Or. es

Amendamentul 110
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „site-urile web în cauză” înseamnă site-
urile web menționate la articolul 1 
alineatul (2) din prezenta directivă;

1. „site-urile web în cauză” înseamnă toate 
versiunile site-urilor web menționate la 
articolul 1 alineatul (2), inclusiv cele 
concepute pentru a fi consultate prin 
intermediul unui dispozitiv mobil sau a 
oricăror altor mijloace.

Or. en

Amendamentul 111
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului și orice sistem 
hardware sau software care le permite 
utilizatorilor să se logheze și să comunice 
cu site-ul. El include atât informații 
textuale, cât și informații nontextuale, 
precum și documente și formulare pe care 
utilizatorii le pot descărca și cu care pot 
interacționa online și offline. De 
asemenea, el poate include prelucrarea 
formularelor digitale și completarea 
proceselor de identificare, autentificare și 
plată. Conținutul site-urilor include, de 
asemenea, funcții și conținuturi furnizate 
prin intermediul site-urilor, care sunt 
exterioare site-ului în cauză, de exemplu 
prin utilizarea legăturilor. Conținutul 
include conținuturi media sociale 
integrate în respectivele site-uri. 
Conținutul include, de asemenea, 
instrumente de creare a conținuturilor.
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Or. en

Amendamentul 112
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului și orice sistem 
hardware sau software care le permite 
utilizatorilor să se logheze și să comunice 
cu site-ul. El include atât informații 
textuale, cât și informații nontextuale, 
precum și documente și formulare pe care 
utilizatorii le pot descărca și cu care pot 
interacționa online și offline. De 
asemenea, el poate include prelucrarea 
formularelor digitale și completarea 
proceselor de identificare, autentificare și 
plată. Conținutul site-urilor include, de 
asemenea, funcții și conținuturi furnizate 
prin intermediul site-urilor, care sunt 
exterioare site-ului în cauză, de exemplu 
prin utilizarea legăturilor. Conținutul 
include conținuturi media sociale 
integrate în respectivele site-uri. 
Conținutul include, de asemenea, 
instrumente de creare a conținuturilor.

Or. en

Justificare

Se întâmplă adesea ca site-uri altfel bine concepute să conducă la documente sau formulare 
total inaccesibile. Autoritățile publice sunt răspunzătoare de accesibilitatea media sociale 
etc. pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
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Amendamentul 113
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului; Acesta include, 
de asemenea, orice sistem hardware sau 
software care le permite utilizatorilor să 
se logheze și să comunice cu site-ul. El 
include atât informații textuale, cât și 
informații nontextuale, precum și 
documente și formulare pe care 
utilizatorii le pot descărca și cu care pot 
interacționa atât online, cât și offline. De 
asemenea, el include formulare digitale și 
completarea proceselor de identificare, 
autentificare și plată. El include, de 
asemenea, funcții și conținuturi furnizate 
prin intermediul site-urilor, care sunt 
exterioare site-ului în cauză, de exemplu 
prin utilizarea legăturilor. Conținutul 
include conținuturi media sociale 
integrate în respectivele site-uri. 

Or. en

Justificare

De prea multe ori, site-uri bine concepute conduc la documente sau formulare descărcabile 
total inaccesibile.  În consecință, trebuie să asigurăm că aceste legături și documente sunt la 
fel de accesibile.

Amendamentul 114
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului și orice sistem 
hardware sau software care le permite 
utilizatorilor să se logheze și să comunice 
cu site-ul web. El include atât informații 
textuale, cât și informații nontextuale, 
precum și documente și formulare pe care 
utilizatorii le pot descărca și cu care pot 
interacționa online și offline. De 
asemenea, el poate include prelucrarea 
formularelor digitale și completarea 
proceselor de identificare, autentificare și 
plată. Conținutul include și conținuturi 
media sociale integrate în site-urile 
respective și instrumente de creare 
dedicate conținuturilor generate de 
utilizatori. 

Or. en

Amendamentul 115
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „conținutul site-urilor web” înseamnă 
informațiile și componentele interfeței 
pentru utilizatori care trebuie comunicate 
utilizatorului prin intermediul unui agent 
utilizator, inclusiv codul sau marcajul care 
definește structura, prezentarea și 
interacțiunile conținutului; Conținutul site-
urilor include informații textuale și 
nontextuale, servicii de descărcare de 
documente și de formulare, precum și 
interacțiunea bidirecțională, de exemplu, 
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prelucrarea formularelor digitale și 
autentificarea, identificarea și plata; 
Conținutul site-urilor include, de 
asemenea, funcțiile oferite prin 
intermediul site-urilor care sunt externe 
site-ului respectiv, de exemplu, prin 
utilizarea de legături internet, cu condiția 
ca site-ul extern să fie singurul mijloc 
prin care informațiile și serviciile sunt 
furnizate utilizatorului. Conținutul 
include și conținuturi media sociale 
integrate în site-urile respective, dacă este 
cu putință, precum și instrumente de 
creare utilizate la crearea conținuturilor 
pe respectivele site-uri.

Or. en

Amendamentul 116
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Instrumente de creare a 
conținuturilor” înseamnă orice software 
care poate fi utilizat la producerea 
conținuturilor pe internet, inclusiv a 
conținuturilor generate de utilizatori.
Printre altele, instrumentele de creare a 
conținuturilor includ, fără a se limita la 
acestea, instrumentele de creare a 
paginilor web, aplicațiile software de 
actualizare a anumitor părți ale paginilor 
web (de exemplu, blogurile, wiki-urile, 
forumurile online) și așa mai departe.

Or. en

Amendamentul 117
Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Instrumente de creare a 
conținuturilor” înseamnă orice software 
care poate fi utilizat la crearea 
conținuturilor pe internet, inclusiv a 
conținuturilor generate de utilizatori. 
Printre altele, instrumentele de creare a 
conținuturilor includ, fără a se limita la 
acestea, instrumentele de creare a 
paginilor web, aplicațiile software de 
actualizare a anumitor părți ale paginilor 
web (de exemplu, blogurile, wiki-urile, 
forumurile online) și așa mai departe.

Or. en

Amendamentul 118
Wim van de Camp

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Instrumentele de creare a 
conținuturilor” includ orice software care 
poate fi utilizat la producerea 
conținuturilor pe internet, inclusiv a 
conținuturilor generate de utilizatori. 
Printre altele, instrumentele de creare a 
conținuturilor includ, fără a se limita la 
acestea, instrumentele de creare a 
paginilor web, aplicațiile software de 
actualizare a anumitor părți ale paginilor 
web (de exemplu, blogurile, wiki-urile, 
forumurile online) și așa mai departe.

Or. en
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Justificare

Dacă instrumentele de creare a conținuturilor utilizate la producerea conținuturilor generate 
de utilizatori sunt inaccesibile, elementul interactiv pertinent al site-ului nu va fi accesibil.

Amendamentul 119
Adam Bielan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Instrumentele de creare a 
conținuturilor” includ orice software care 
poate fi utilizat la producerea 
conținuturilor pe internet, inclusiv a 
conținuturilor generate de utilizatori. 
Printre altele, instrumentele de creare a 
conținuturilor includ, fără a se limita la 
acestea, instrumentele de creare a 
paginilor web, aplicațiile software de 
actualizare a anumitor părți ale paginilor 
web (de exemplu, blogurile, wiki-urile, 
forumurile online).

Or. en

Amendamentul 120
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web;

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi ale site-urilor web pentru 
utilizatori, inclusiv browsere web, playere 
media, module de extensie și alte programe 
care pot contribui la recuperarea, 
prezentarea și interacțiunea cu conținutul 
site-urilor web, indiferent de dispozitivul 
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utilizat pentru a interacționa cu 
conținutul. În cazul în care o aplicație 
mobilă concepută de proprietarii site-ului 
oferă aceleași servicii sau un set 
îmbunătățit de servicii ca site-ul în cauză, 
prezenta definiție se aplică interfeței și 
exploatării acestor aplicații mobile.

Or. en

Amendamentul 121
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web;

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi ale site-urilor web pentru 
utilizatori, inclusiv browsere web, playere 
media, module de extensie și alte programe 
care pot contribui la recuperarea, 
prezentarea și interacțiunea cu conținutul 
site-urilor web, indiferent de dispozitivul 
utilizat pentru a interacționa cu 
conținutul; În cazul în care o aplicație 
mobilă concepută de proprietarii site-ului 
oferă aceleași servicii sau un set 
îmbunătățit de servicii ca site-ul în cauză, 
prezenta definiție se aplică interfeței și 
exploatării acestor aplicații mobile.

Or. en

Justificare

Aplicațiile mobile sunt adesea concepute de furnizorii de servicii pentru a simplifica 
experiența clienților și, în unele cazuri, oferă chiar și servicii sau caracteristici în plus față de 
cele oferite de site. Utilizatorii cu dizabilități nu ar trebui lăsați pe dinafara sectorului 
emergent al aplicațiilor mobile care oferă acces la servicii.



PE514.740v01-00 42/99 AM\941519RO.doc

RO

Amendamentul 122
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web;

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi ale site-urilor web pentru 
utilizatori, inclusiv browsere web, playere 
media, module de extensie și alte programe 
care pot contribui la recuperarea, 
prezentarea și interacțiunea cu conținutul 
site-urilor web, indiferent de dispozitivul 
utilizat pentru a interacționa cu 
conținutul. În cazul în care un dispozitiv 
mobil furnizează aceleași servicii sau un 
set îmbunătățit de servicii ca site-ul în 
cauză, prezenta definiție se aplică și 
interfeței și exploatării acestor aplicații 
mobile;

Or. en

Amendamentul 123
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web;

3. „agent utilizator” înseamnă orice 
software care recuperează și prezintă 
conținuturi web pentru utilizatori, inclusiv 
browsere web, playere media, module de 
extensie și alte programe care pot contribui 
la recuperarea, prezentarea și interacțiunea 
cu conținutul web; Aceasta ar trebui să se 
aplice indiferent de dispozitivul utilizat 
pentru a interacționa cu conținutul. În 
cazul în care o aplicație mobilă concepută 
de proprietarii site-ului oferă aceleași 
servicii sau un set îmbunătățit de servicii 
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ca site-ul în cauză, prezenta definiție se 
aplică interfeței și exploatării acestor 
aplicații mobile. 

Or. en

Justificare

Aplicațiile mobile sunt adesea concepute de furnizorii de servicii pentru a simplifica 
experiența clienților, iar utilizatorii cu dizabilități nu ar trebui lăsați în afara sectorului 
emergent care oferă acces la servicii.

Amendamentul 124
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „organism din sectorul public” înseamnă 
entități care îndeplinesc sarcini publice. 
Printre acestea se numără organismele de 
drept public, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 alineatul (9) din Directiva 
2004/18/CE și toate entitățile cărora li se 
încredințează sau sunt desemnate de 
organismele menționate anterior să 
îndeplinească sarcini publice.

Or. en

Amendamentul 125
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „site-urile aparținând organismelor 
din sectorul public” înseamnă site-urile 
dezvoltate, contractate, întreținute sau 
cofinanțate de organisme din sectorul 
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public.

Or. en

Amendamentul 126
Bernadette Vergnaud

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „Servicii de interes general” înseamnă 
un serviciu pe care autoritățile publice ale 
statelor membre îl consideră, la nivel 
național, regional sau local, ca fiind de 
interes general și, în consecință, supus 
obligațiilor specifice pentru serviciul 
public.

Or. fr

Amendamentul 127
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „accesibilitatea site-urilor web” 
îndeamnă principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii site-urilor web în cauză, cu 
scopul de a face accesibil conținutul și 
funcționalitatea acestora tuturor 
utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu 
dizabilități. Accesibilitatea site-urilor se 
referă în special la principiile și tehnicile 
care îmbunătățesc percepția, navigarea, 
utilizarea, interacțiunea și înțelegerea 
utilizatorilor și permite utilizarea 
tehnologiei asistive sau a comunicării 
ameliorate și alternative. 
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Or. en

Justificare

Se manifestă nevoia unei abordări holistice a conceptului de accesibilitate a site-urilor și a 
accesibilității în general. Prin urmare, este absolut necesar să se includă nu numai 
conținutul, ci și funcționalitățile site-urilor, permițând – atunci când este necesar – utilizarea 
tehnologiei asistive.

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „accesibilitatea site-urilor web” 
înseamnă principiile și tehnicile care 
trebuie avute în vedere în momentul 
construirii site-urilor web în cauză, cu 
scopul de a face accesibil conținutul 
acestora tuturor utilizatorilor, inclusiv 
persoanelor cu dizabilități și persoanelor 
în etate. Accesibilitatea site-urilor web se 
referă în special la principiile și tehnicile 
care îmbunătățesc percepția, navigarea, 
utilizarea, interacțiunea și înțelegerea 
utilizatorilor și include utilizarea 
tehnologiei asistive, limbajului gestual 
sau a comunicării ameliorate și 
alternative. Conținutul site-urilor web 
include informații textuale și non-
textuale, precum și servicii de descărcare 
de formulare și de interacțiune 
bidirecțională, de exemplu, prelucrarea de 
formulare digitale, autentificarea și 
tranzacțiile online, cum ar fi soluționarea 
de reclamații sau efectuarea de plăți.

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „tehnologie asistivă” înseamnă orice 
piesă, echipament sau sistem, achiziționat 
ca atare, precum și finanțat de la bugetul 
sau din fondurile Uniunii ca proiect pilot 
ori distribuit de guvern sau modificat ori 
personalizat și utilizat pentru a spori, 
menține sau îmbunătăți capacitățile 
funcționale ale persoanelor cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 130
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „tehnologie asistivă” înseamnă orice 
piesă, echipament sau sistem, achiziționat 
din comerț ca atare, modificat sau 
personalizat și utilizat pentru a spori, 
menține sau îmbunătăți capacitățile 
funcționale ale persoanelor cu dizabilități

Or. en

Justificare

Tehnologia asistivă este utilizată de persoanele cu dizabilități pentru realizarea 
funcționalităților care, altfel, ar fi dificil sau imposibil de realizat. Tehnologia asistivă poate 
include de la dispozitive care asigură mobilitatea, cum sunt dispozitivele care facilitează 
mersul sau scaunele cu rotile, până la hardware și software, cum sunt tastaturile 
personalizate sau programele de citire a ecranului.
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Amendamentul 131
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „Proiectare universală” înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor 
ambientale, programelor și serviciilor 
astfel încât acestea să fie utilizabile 
pentru toți, în cea mai mare măsură 
posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau 
a proiectării speciale. „Proiectarea 
universală” nu exclude dispozitivele de 
asistare pentru grupuri specifice de 
persoane cu dizabilități, dacă acestea sunt 
necesare.

Or. en

Justificare

Aceasta este definiția „proiectării universale”, astfel cum apare în Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu handicap.

Amendamentul 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta accesibilitatea 
tuturor site-urilor web în cauză

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta accesibilitatea 
tuturor site-urilor web în cauză prin 
intermediul unor tehnologii neutre și 
gratuite

Or. es
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Amendamentul 133
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru navigarea, perceperea, utilizarea, 
înțelegerea, interacționarea și folosirea lor 
de către utilizatori, care prevede 
adaptabilitatea prezentării conținutului și 
funcționalităților interacțiunii, furnizând, 
după caz, o alternativă electronică 
accesibilă;

Or. fr

Justificare

Este necesar să fie adoptată o abordare globală și exactă a conceptului de accesibilitate a 
site-urilor și a accesibilității în general. Cerințele în materie de accesibilitate trebuie să fie 
definite cu exactitate și să acopere nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități.

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



AM\941519RO.doc 49/99 PE514.740v01-00

RO

Amendamentul 135
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 136
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) printr-o abordare a proiectării 
universale.

Or. en
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Amendamentul 138
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 31 decembrie 2015.

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 1 ianuarie 2015 pentru toate 
conținuturile noi ale site-urilor în cauză și 
până cel târziu la 1 ianuarie 2017 pentru 
toate conținuturile moștenite.

Or. en

Amendamentul 139
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 31 decembrie 2015.

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 1 ianuarie 2015 pentru toate 
conținuturile noi ale site-urilor în cauză și 
până cel târziu la 1 ianuarie 2017 pentru 
toate conținuturile moștenite.

Or. en

Amendamentul 140
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 31 decembrie 2015.

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 1 ianuarie 2015 pentru toate site-
urile cu conținuturi noi în cauză și până 
cel târziu la 1 ianuarie 2017 pentru toate 
conținuturile moștenite.

Or. en

Justificare

Asigurarea accesibilității site-urilor cu conținuturi noi este realizabilă și reiterarea 
obiectivului Comisiei Europene conform căruia site-urile din sectorul public sunt pe deplin 
accesibile până în 2015.

Amendamentul 141
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) până cel 
târziu la 31 decembrie 2015.

(2) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile de la alineatul (1) în 
conformitate cu cadrul lor administrativ, 
instituțional și juridic la toate site-urile 
aparținând organismelor din sectorul 
public până cel târziu la 31 decembrie 
2015 pentru toate conținuturile noi ale 
site-urilor și până cel târziu la 31 
decembrie 2017 pentru toate conținuturile 
moștenite..

Or. en

Amendamentul 142
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Din motive tehnice, pentru 
transmisiile în direct se va introduce o 
perioadă de tranziție de doi ani.

Or. en

Amendamentul 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu articolul 2 din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap, „proiectarea universală” 
înseamnă proiectarea de produse, 
echipamente, programe și servicii 
utilizabile de către toți, în măsura 
posibilului, fără să fie nevoie de adaptare 
sau de o proiectare specializată. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistare pentru grupuri 
specifice de persoane cu handicap, dacă 
acestea sunt necesare”.

Or. fr

Amendamentul 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Informațiile legate de accesibilitate și 
toate celelalte informații oferite 
consumatorilor trebuie să fie prezentate în 
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formate accesibile, ținând pe deplin 
seama de preferințele acestora.

Or. fr

Amendamentul 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În limita activităților respective, 
proprietarii de site-uri trebuie să le ofere 
consumatorilor informații pertinente, 
pentru a le permite să evalueze nivelul de 
accesibilitate a site-ului.

Or. fr

Amendamentul 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Răspunderea în ceea ce privește aplicarea 
normelor le revine Comisiei și 
autorităților corespunzătoare ale statelor 
membre.
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Or. es

Amendamentul 147
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atât timp cât trimiterile la standardele 
europene menționate la alineatul (1) nu au 
fost încă stabilite, site-urile web în cauză 
care respectă părțile din standardul 
ISO/IEC 40500:2012 ce vizează Criteriile 
și cerințele de succes privind conformitatea 
de nivel AA sunt considerate a fi în 
conformitate cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web prevăzute la 
articolul 3.

(3) Atât timp cât trimiterile la standardele 
europene menționate la alineatul (1) nu au 
fost încă stabilite, site-urile web în cauză 
care respectă recomandările 
internaționale WCAG 2.0. ce vizează 
Criteriile și cerințele de succes privind 
conformitatea de nivel AA sunt considerate 
a fi în conformitate cu cerințele privind 
accesibilitatea site-urilor web prevăzute la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 148
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită site-urilor web 
în cauză să furnizeze o declarație privind 
gradul lor de accesibilitate, în special 
gradul de respectare a prezentei directive și 
posibile informații suplimentare referitoare 
la gradul lor de accesibilitate, care să vină 
în sprijinul utilizatorilor.

(1) Statele membre se asigură că site-urile
web în cauză furnizează o declarație 
privind gradul lor de accesibilitate, în 
special gradul de respectare a prezentei 
directive și posibile informații 
suplimentare referitoare la gradul lor de 
accesibilitate, care să vină în sprijinul 
utilizatorilor. La prezenta directivă este 
anexat un model de proiect de informație 
privind accesibilitatea.

Or. en
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Amendamentul 149
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită site-urilor web 
în cauză să furnizeze o declarație privind 
gradul lor de accesibilitate, în special 
gradul de respectare a prezentei directive și 
posibile informații suplimentare referitoare 
la gradul lor de accesibilitate, care să vină 
în sprijinul utilizatorilor.

(1) Statele membre încurajează site-urilor 
web în cauză să furnizeze o declarație
clară și concisă privind gradul lor de 
accesibilitate, în special gradul de 
respectare a prezentei directive și 
informații suplimentare referitoare la 
gradul lor de accesibilitate, care să vină în 
sprijinul utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsuri pentru a 
facilita aplicarea cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web, astfel cum 
sunt definite la articolul 3, în cazul tuturor 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public, pe lângă cele în cauză, în 
special, în cazul site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public care intră 
sub incidența legislației naționale existente 
sau a măsurilor relevante privind 
accesibilitatea site-urilor web.

(2) Statele membre iau măsuri pentru a 
facilita aplicarea cerințelor privind 
accesibilitatea site-urilor web, astfel cum 
sunt definite la articolul 3, în cazul tuturor 
site-urilor web ale organismelor din 
sectorul public, pe lângă cele în cauză, în 
special, în cazul site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public care intră 
sub incidența legislației naționale existente 
sau a măsurilor relevante privind 
accesibilitatea site-urilor web. Statelor 
membre le incumbă obligația legală de a 
sensibiliza organismele publice care 
dezvoltă site-uri și celelalte părți 
interesate de accesibilitatea site-urilor. Pe 
de altă parte, statele membre vor trebui să 
ofere în mod obligatoriu programe de 
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formare pentru angajații organismelor 
publice, cu scopul de a facilita în mai 
mare măsură aplicarea concretă a 
cerințelor de accesibilitate la site-uri.

Or. es

Amendamentul 151
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin sprijinirea înființării sau 
desemnării unei autorități publice 
competente existente, pentru a asigura 
monitorizarea conformității site-urilor cu 
cerințele generale în materie de 
accesibilitate, astfel cum sunt definite la 
articolul 3;

Or. fr

Justificare

În lipsa unui mecanism obligatoriu de punere în executare a legii, există temerea potrivit 
căreia proprietarii de site-uri nu acordă atenția necesară chestiunii accesibilității.

Amendamentul 152
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fiecare stat membru va trebui, de 
altfel, să definească sarcinile și 
prerogativele acestei autorități 
competente, inclusiv posibilitatea ca 
asociațiile și organizațiile 
neguvernamentale care reprezintă 
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persoanele cu dizabilități să depună 
plângeri la aceasta împotriva oricărei 
încălcări a legislației.

Or. fr

Justificare

În lipsa unui mecanism obligatoriu de punere în executare a legii, există temerea potrivit 
căreia proprietarii de site-uri nu acordă atenția necesară chestiunii accesibilității.

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre îndeamnă la 
dezvoltarea de noi soluții TIC, ușor de 
utilizat și destinate persoanelor cu 
dizabilități și persoanelor în etate și 
promovează formarea și instruirea pentru 
a spori cunoștințele digitale ale acestora.

Or. en

Amendamentul 154
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre promovează și 
sprijină programele de formare privind 
accesibilitatea la internet destinate 
principalelor părți interesate, inclusiv 
funcționarii publici și personalul 
organismelor publice și al autorităților și 
organizațiilor care furnizează servicii de 
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bază publicului pentru crearea, 
administrarea și actualizarea paginilor 
web, inclusiv a conținutului acestora.

Or. en

Amendamentul 155
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se angajează în 
activități de conștientizare a cerințelor 
privind accesibilitatea internetului și 
beneficiile pentru utilizatori, pentru a 
încuraja dezvoltarea proiectării accesibile 
a site-urilor din sectorul privat și al ONG-
urilor.

Or. en

Amendamentul 156
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre promovează și 
sprijină accesibilitatea la internet cu 
programe de formare destinate 
principalelor părți interesate, 
personalului organismelor și 
organizațiilor publice care furnizează 
servicii de bază publicului pentru crearea, 
administrarea și actualizarea paginilor 
web, inclusiv a conținutului acestora. 

Or. en
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Amendamentul 157
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre promovează și 
sprijină formarea privind accesibilitatea 
la internet a părților interesate pertinente 
și adecvate, inclusiv funcționarii publici, 
angajații organismelor publice, ai 
autorităților și organizațiilor care 
furnizează servicii de bază publicului 
pentru crearea, administrarea și 
actualizarea paginilor web, inclusiv a 
conținutului acestora.

Or. en

Amendamentul 158
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre sprijină instituirea 
unor mecanisme obligatorii de consultare 
cu părțile interesate relevante, cum sunt 
utilizatorii finali și organizațiile lor 
reprezentative și fac publice orice evoluții 
în cadrul politicii în acest domeniu, precum 
și experiențele și constatările rezultate în 
urma punerii în aplicare a conformității cu 
cerințele privind accesibilitatea site-urilor 
web.

Or. en
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Amendamentul 159
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre cooperează la nivel de 
Uniune cu părțile interesate din cadrul 
industriei și al societății civile, precum și 
cu partenerii sociali, prin intermediul 
Comisiei, cu scopul de a revizui, în sensul 
raportării anuale menționate la articolul 7 
alineatul (4), evoluția pieței, progresele 
tehnologice și în materie de accesibilitate 
online, precum și în vederea schimbului de 
cele mai bune practici. Se va acorda o 
atenție deosebită competitivității 
întreprinderilor din sector, în special a 
IMM-urilor, astfel încât să nu fie impuse 
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poveri suplimentare funcționării acestora.

Or. en

Amendamentul 161
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia Europeană va trebui să 
propună  instituțiilor UE reglementarea 
pe care o preconizează, acestea trebuind 
să se adapteze la obligațiile prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. es
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Amendamentul 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În fiecare stat membru trebuie 
înființat un organism public răspunzător 
de aplicarea legii. Acest organ de aplicare 
va trebui să se transforme într-un centru 
de resurse pentru accesibilitate, spre a le 
facilita autorităților publice accesibilitatea 
la paginile lor de internet, permițând atât 
participarea organizațiilor persoanelor cu 
dizabilități, cât și a rudelor lor celor mai 
reprezentative.

Or. es

Amendamentul 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Partenerii sociali trebuie să participe 
la dezvoltarea și implementarea 
programelor de formare și sensibilizare 
menționate.

Or. es

Amendamentul 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Organismul de punere în executare și 

sarcinile acestuia
(1) Fiecare stat membru va înființa sau 
desemna o autoritate răspunzătoare cu 
punerea în executare a prezentei directive 
și competentă să monitorizeze 
conformitatea site-urilor cu cerințele 
generale în materie de accesibilitate 
stabilite la articolul 3 și va acționa astfel 
ca aceste autorități să aibă și să utilizeze 
resursele umane și financiare și 
prerogativele necesare pentru a lua 
măsurile ce le incumbă în temeiul 
prezentei directive. Autoritățile 
competente respective implică 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu dizabilități.
(2) Fiecare stat membru definește 
sarcinile, prerogativele, organizarea și 
aranjamentele în materie de cooperare ale 
autorităților competente, în conformitate 
cu articolul 7, inclusiv posibilitatea ca 
organizațiile neguvernamentale și 
asociațiile consumatorilor care reprezintă 
persoanele cu dizabilități să depună 
plângeri la acestea împotriva oricăror 
încălcări ale obligațiilor impuse statelor 
membre prin prezenta directivă.
(3) Statele membre informează Comisia 
cu privire la măsurile lor de punere în 
executare menționate la alineatul (2), iar 
Comisia transmite mai departe aceste 
informații către celelalte state membre.
(4) Organismul de punere în executare 
raportează cu privire la măsurile de 
punere în aplicare menționate la articolul 
2 către autoritatea competentă națională.

Or. en
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Amendamentul 166
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Organismul de punere în executare și 

sarcinile acestuia
(1) Fiecare stat membru va înființa sau 
desemna o autoritate răspunzătoare cu 
punerea în executare a prezentei directive 
și competentă să monitorizeze 
conformitatea site-urilor cu cerințele 
generale în materie de accesibilitate 
stabilite la articolul 3 și va acționa astfel 
ca aceste autorități să aibă și să utilizeze 
resursele umane și financiare și 
prerogativele necesare pentru a lua 
măsurile ce le incumbă în temeiul 
prezentei directive. Autoritățile 
competente respective implică 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu dizabilități.
(2) Fiecare stat membru definește 
sarcinile, prerogativele, organizarea și 
aranjamentele în materie de cooperare ale 
autorităților competente, în conformitate 
cu articolul 7, inclusiv posibilitatea ca 
organizațiile neguvernamentale și 
asociațiile consumatorilor care reprezintă 
persoanele cu dizabilități să depună 
plângeri la acestea împotriva oricăror 
încălcări ale obligațiilor impuse statelor 
membre prin prezenta directivă.
(3) Statele membre informează Comisia 
cu privire la măsurile lor de punere în 
executare menționate la alineatul (2), iar 
Comisia transmite mai departe aceste 
informații către celelalte state membre.
(4) Organismul de punere în executare 
raportează cu privire la măsurile de 



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

RO

punere în aplicare menționate la articolul 
2 către autoritatea competentă națională.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 167
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Organismul de punere în executare și 

sarcinile acestuia
(1) Fiecare stat membru va înființa sau 
desemna o autoritate răspunzătoare cu 
punerea în executare a prezentei directive 
și competentă să monitorizeze 
conformitatea site-urilor cu cerințele 
generale în materie de accesibilitate 
stabilite la articolul 3. Aceste autorități 
competente implică organizațiile care 
reprezintă persoanele cu dizabilități.
(2) Fiecare stat membru definește 
sarcinile, prerogativele, organizarea și 
aranjamentele în materie de cooperare ale 
autorităților competente, în conformitate 
cu articolul 7, inclusiv posibilitatea ca 
persoanele să depună plângeri împotriva 
oricăror încălcări ale obligațiilor impuse 
statelor membre prin prezenta directivă.
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(3) Statele membre informează Comisia 
cu privire la măsurile lor de punere în 
aplicare menționate la alineatul (2), iar 
aceste informații sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 168
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Procedura de depunere a plângerilor

1. Orice entitate (persoană fizică sau 
juridică) care consideră că prezenta 
directivă a fost încălcată le poate semnala 
problema proprietarilor site-ului, dacă 
este cazul.
2. Atunci când entitatea nu poate obține 
satisfacție, plângerile pot fi adresate 
oricărei autorități competente, astfel cum 
este desemnată la articolul 6 alineatul (2) 
litera (b).

Or. fr

Justificare

În lipsa unui mecanism obligatoriu de punere în executare a legii, există temerea potrivit 
căreia proprietarii de site-uri nu acordă atenția necesară chestiunii accesibilității.

Amendamentul 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Măsuri de punere în aplicare și punere în 

executare
În sensul prezentei directive și în special 
al articolului 1 alineatul (2), autoritățile 
competente din statele membre au dreptul 
să ia, inter alia, măsurile enumerate mai 
jos, după caz:
(a) pentru orice site:
(i) să dea curs unei plângeri privind 
inaccesibilitatea unui site în limitele unui 
termen rezonabil;
(ii) să acționeze ca centru de resurse 
pentru autoritățile și organismele publice;
(iii) să formeze funcționarii publici și 
personalul autorităților și organismelor 
publice în domeniul accesibilității la 
internet și al serviciilor furnizate pe 
internet;
(iiii) să formuleze recomandări cu privire 
la implementarea prezentei directive;
(b) pentru orice site-uri care nu oferă 
acces deplin:
(i) atunci când imposibilitatea de a oferi 
accesibilitate deplină este compatibilă cu
prezenta directivă, să ceară marcarea sa 
prin inscripționarea unor avertismente 
clar formulate și ușor de înțeles, în limbile 
oficiale ale statelor membre în care este 
utilizat site-ul, referitoare la obstacolele în 
calea accesibilității pe care le poate 
reprezenta.

Or. en

Amendamentul 170
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de directivă
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Măsuri de punere în aplicare și punere în 

executare
În sensul prezentei directive și în special 
al articolului 1 alineatul (2), autoritățile 
competente din statele membre au dreptul 
să ia, inter alia, măsurile enumerate mai 
jos, după caz:
(a) pentru orice site:
(i) să dea curs unei plângeri privind 
inaccesibilitatea unui site în limitele unui 
termen rezonabil;
(ii) să acționeze ca centru de resurse 
pentru autoritățile și organismele publice;
(iii) să formeze funcționarii publici și 
personalul autorităților și organismelor 
publice în domeniul accesibilității la 
internet și al serviciilor furnizate pe 
internet;
(iiii) să formuleze recomandări cu privire 
la implementarea prezentei directive;
(b) pentru orice site-uri care nu oferă 
acces deplin:
(i) atunci când imposibilitatea de a oferi 
accesibilitate deplină este compatibilă cu 
prezenta directivă, să ceară marcarea sa 
prin inscripționarea unor avertismente 
clar formulate și ușor de înțeles, în limbile 
oficiale ale statelor membre în care este 
utilizat site-ul, referitoare la obstacolele în 
calea accesibilității pe care le poate 
reprezenta.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 171
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Măsuri de punere în aplicare și punere în 

executare
În sensul prezentei directive, autoritățile 
competente din statele membre au dreptul 
să ia, inter alia, măsurile enumerate mai 
jos, după caz:
(i) să dea curs unei plângeri privind 
inaccesibilitatea unui site în limitele unui 
termen rezonabil;
(ii) să acționeze ca centru de resurse 
pentru autoritățile și organismele publice;
(iii) să formeze funcționarii publici și 
personalul autorităților și organismelor 
publice în domeniul accesibilității la 
internet și al serviciilor furnizate pe 
internet;
(iv) să formuleze recomandări cu privire 
la implementarea prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 172
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În acest scop, fiecare stat membru ar 
trebui să desemneze o autoritate 
competentă. Această autoritate 
competentă este, de asemenea, 
răspunzătoare pentru punerea în 
executare a prezentei directive și dispune 
de resursele necesare pentru a-și îndeplini 
sarcinile. Aceste autorități competente 
implică organizațiile care reprezintă 
persoanele cu dizabilități. Fiecare stat 
membru definește sarcinile, prerogativele, 
organizarea și măsurile de cooperare ale 
autorităților competente.
Statele membre ar trebui să informeze 
Comisia cu privire la autoritățile 
competente desemnate până la 30 iunie 
2014.
Statele membre informează Comisia cu 
privire la conformitatea site-urilor 
pertinente, iar aceste informații sunt puse 
la dispoziția publicului.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a informa în mod 
accesibil utilizatorii sau alte părți 
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interesate cu privire la posibilitatea, 
menționată la paragraful 1, de a adresa 
plângeri autorității competente 
desemnate. Depunerea unor plângeri 
trebuie să fie posibilă în mod accesibil.

Or. en

Amendamentul 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia înființează un grup de lucru 
alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și 
din reprezentanți numiți de statele 
membre care să se întâlnească anual, 
pentru a discuta cu privire la rezultatele 
monitorizării și pentru a face schimb de 
bune practici cu privire la punerea în 
aplicare a prezentei directive.
Acest grup de lucru implică activ părțile 
interesate pertinente, inclusiv persoanele 
cu dizabilități și organizațiile 
reprezentative ale acestora.

Or. en

Amendamentul 175
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia înființează un grup de lucru 
alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și 
din reprezentanți numiți de statele 
membre care să se întâlnească anual, 
pentru a discuta cu privire la rezultatele 
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monitorizării și pentru a face schimb de 
bune practici cu privire la punerea în 
aplicare a prezentei directive.
Acest grup de lucru implică activ părțile 
interesate pertinente, inclusiv persoanele 
cu dizabilități și organizațiile 
reprezentative ale acestora.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice de la nivel european și național trebuie să fructifice experiența în materie 
a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative ale acestora prin implicarea 
lor într-un grup de lucru, pentru a discuta rezultatele prezentei directive. Implicarea 
persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative ale acestora este, de asemenea, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din CNUDPH și facilitează implementarea 
prezentei directive, deoarece ele confirmă dacă un site este accesibil din punctul de vedere al 
utilizatorilor.

Amendamentul 176
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia poate înființa un grup de 
lucru alcătuit din reprezentanți ai 
Comisiei și din reprezentanți numiți de 
statele membre care să se întâlnească 
anual, pentru a discuta despre rezultatele 
monitorizării și pentru a face schimb de 
bune practici cu privire la punerea în 
aplicare a prezentei directive.
Acest grup de lucru implică părțile 
interesate pertinente, inclusiv persoanele 
cu dizabilități și/sau organizațiile 
reprezentative ale acestora.

Or. en

Amendamentul 177
Claude Moraes
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia înființează un grup de lucru 
regulat pentru punerea în aplicare și 
schimbul de bune practici privind 
prezenta directivă. Grupul de lucru ar 
trebui să includă reprezentanți numiți de 
statele membre, din partea Comisiei și a 
societății civile.

Or. en

Amendamentul 178
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Metodologia este transparentă, 
transferabilă, comparabilă și 
reproductibilă și este stabilită în urma 
consultării strânse cu părțile interesate 
relevante din industrie și din societatea 
civilă, în special cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (3). Metodologia va fi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în termen de cel mult un an de 
la adoptarea prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Dată fiind urgența cu care trebuie realizată accesibilitatea la site-urile internet, metodologia 
de monitorizare a conformității cu cerințele de accesibilitate la internet nu ar trebui emisă 
după mai mult de un an de la adoptarea acestei directive. Mai mult decât atât, implicarea 
părților interesate relevante în dezvoltarea acestei metodologii, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilități și a organizațiilor reprezentative ale acestora, va asigura un grad înalt de 
încredere pentru sarcinile de monitorizare ulterioare.

Amendamentul 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Metodologia este transparentă, 
transferabilă, comparabilă și 
reproductibilă și este stabilită în urma 
consultării strânse cu părțile interesate 
relevante din industrie și din societatea 
civilă, în special cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (3). Metodologia va fi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în termen de cel mult un an de 
la adoptarea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Metodologia este transparentă, 
transferabilă, comparabilă și 
reproductibilă și este stabilită în urma 
consultării strânse cu părțile interesate 
relevante din industrie și din societatea 
civilă, în special cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (3). Metodologia va fi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în termen de cel mult un an de 
la adoptarea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 181
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Respectiva metodologie este transparentă, 
transferabilă, comparabilă și instituită 
prin strânsă consultare cu organizațiile 
pertinente care reprezintă persoanele cu 
dizabilități. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 9 alineatul (3). Metodologia va fi 
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publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 182
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (3). Metodologia va fi publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește metodologia de 
monitorizare a conformității site-urilor web 
în cauză cu cerințele privind accesibilitatea 
site-urilor web prevăzute la articolul 3. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare specificată la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Metodologia va fi publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 183
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în conformitate cu metodologia de 
cercetare care combină analiza efectuată
de experți cu experiența utilizatorilor, 
inclusiv aceea a utilizatorilor cu 
dizabilități.

Or. en
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Amendamentul 184
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Metodele de raportare ale statelor 
membre sunt stabilite de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

(6) Metodele de raportare ale statelor 
membre sunt stabilite de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare specificată la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre au obligația de a 
pune la dispoziția publicului, în mod 
accesibil, lista site-urilor organismelor 
publice lipsite de accesibilitate.

Or. es

Amendamentul 186
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Raportarea
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(1) Statele membre raportează anual 
Comisiei rezultatele monitorizării 
efectuate în conformitate cu articolul 7, 
inclusiv în ceea ce privește datele privind 
măsurătorile și, dacă este cazul, lista site-
urilor web menționate la articolul 1 
alineatul (3). Acest raport este pus la 
dispoziția publicului în formate ușor 
accesibile.
(2) Raportul acoperă, de asemenea, 
acțiunile desfășurate în conformitate cu 
articolul 6, inclusiv posibilele concluzii 
generale la care au ajuns autoritățile 
competente relevante pe baza 
monitorizării.
(3) Metodele de raportare ale statelor 
membre sunt stabilite de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 9 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Persoanele cu dizabilități și 
organizațiile care le reprezintă trebuie să 
fie implicate în raport cu toate noile 
specificații privind cerințele în materie de 
accesibilitate la internet, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 alineatul (1).

Or. fr
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Amendamentul 188
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Justificare

Referința a fost mutată la articolul 7.

Amendamentul 189
Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Justificare

Referința a fost mutată la articolul 7.

Amendamentul 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele (1) Statele membre pun în aplicare actele 
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cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive înainte de 30 iunie 2014 cel 
târziu. Statele membre transmit de îndată 
Comisiei textul acestor dispoziții. Atunci 
când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive înainte de 31 decembrie 2015 cel 
târziu. Statele membre transmit de îndată 
Comisiei textul acestor dispoziții. Atunci 
când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Or. es

Amendamentul 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aplică măsurile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1), în 
conformitate cu cadrul lor administrativ, 
instituțional și juridic, tuturor site-urilor 
web:
(a) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel național până la 31 
decembrie 2015;
(b) care aparțin organismelor din sectorul 
public de nivel regional sau centrelor 
urbane cu peste 100.000 locuitori, cel 
târziu până la 31 decembrie 2016;
(c) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel local cu mai puțin de 
100.000 locuitori, cel târziu până la 31 
decembrie 2017;
(d) administrate de entitățile care 
furnizează servicii de bază publicului 
până la 31 decembrie 2017, tipuri de site-
uri care sunt menționate în anexă.

Or. es
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Amendamentul 192
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aplică măsurile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
oricărui (oricăror) site (site-uri) 
reproiectat/e cu începere de la finele 
perioadei de transpunere a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 193
Claude Moraes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre aplică măsurile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
tuturor site-urilor existente până la 30 
iunie 2016.

Or. en

Amendamentul 194
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul aplicării articolului 3 
alineatul (3), statele membre anexează o 
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declarație pentru a-i informa pe 
utilizatorii site-ului cu privire la acea 
parte a acestuia care nu este încă 
accesibilă și din ce cauză. Statele membre 
comunică aceste informații Consiliului. 

Or. en

Amendamentul 195
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aplică măsurile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) în 
conformitate cu cadrul lor administrativ, 
instituțional și juridic fiecărui nou site 
aparținând sectorului public odată ce 
prezenta directivă intră în vigoare, 
precum și tuturor site-urilor:
(a) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel național și federal până 
la 31 decembrie 2015;
(b) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel regional sau care se 
adresează unor centre urbane cu peste 
100.000 de cetățeni până la 31 decembrie 
2016;
(c) care aparțin organismelor din sectorul 
public de la nivel local până la 31 
decembrie 2017;
(d) administrate de entități care 
furnizează publicului servicii de interes 
general până la 31 decembrie 2017, de 
tipurile specificate în anexă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 196
Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia revizuiește punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de doi ani de 
la data intrării în vigoare a acesteia și dă 
publicității constatările acestei revizuiri. 

Or. en

Amendamentul 197
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexă – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[astfel cum sunt menționate la articolul 1 
alineatul (2)]

[astfel cum sunt menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (a)]

Or. fr

Amendamentul 198
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii naționale, regionale și 
administrative: certificate judiciare, 
documente personale, declarații destinate 
poliției, sprijin juridic, alegeri, servicii de 
soluționare online a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 199
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii sociale de interes general: 
asigurări sociale, servicii de formare și 
legate de ocuparea forței de muncă, 
locuințe sociale, îngrijirea copiilor, 
îngrijire pe termen lung, servicii de 
asistență socială.

Or. en

Amendamentul 200
Adam Bielan

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Utilizarea unui punct ar putea însemna că se limitează la exemplele care urmează. Exempli 
gratia (de exemplu) înseamnă că lista care urmează este orientativă, și nu restrictivă.

Amendamentul 201
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Servicii de rețea: gaz, electricitate, 
apă, servicii poștale, telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 202
Adam Bielan

Propunere de directivă
Anexă – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Documente personale: pașaport sau 
permis de conducere

4. Documente personale, de exemplu 
pașapoarte, permise de conducere.

Or. en

Justificare

Utilizarea unui punct ar putea însemna că se limitează la exemplele care urmează. Exempli 
gratia (de exemplu) înseamnă că lista care urmează este orientativă, și nu restrictivă.

Amendamentul 203
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Servicii legate de transport.

Or. en

Amendamentul 204
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Anexă – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Învățământul primar, secundar, 
superior și educația pe toată durata vieții, 
precum și cursurile sau activitățile 
extracuriculare oferite de instituțiile 
publice.

Or. en

Justificare

Din cauza importanței acestei legislații, serviciile de interes general cum sunt cele 
educaționale trebuie incluse în sfera de aplicare a directivei. În acest caz este, de asemenea, 
necesar ca aceste servicii esențiale să fie abordate holistic.

Amendamentul 205
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Servicii bancare și de asigurări

Or. en
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Amendamentul 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități

10. Învățământul primar, secundar și 
superior și pentru adulți.

Or. es

Amendamentul 207
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Înscriere în cadrul învățământului 
superior sau la universități

10. Înscriere în cadrul învățământului 
primar, secundar, superior sau universitar
și învățarea pe toată durata vieții

Or. en

Amendamentul 208
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexă – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Înscrierea la concursuri pentru 
funcția publică

Or. fr

Amendamentul 209
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. Înscrierea la examenele terminale 
din învățământul secundar

Or. fr

Amendamentul 210
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Notificarea schimbării de reședință 11. Reședința și notificarea schimbării de 
reședință

Or. en

Amendamentul 211
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Anexă – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Servicii de informare prestate în 
oficii de turism

Or. en

Justificare

Pentru a facilita libertatea de mișcare în Europa, este important să se ofere acces la toate 
serviciile de informare pe care le oferă oficiile de turism pe site-urile lor.
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Amendamentul 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

12. Servicii de sănătate

Or. es

Amendamentul 213
Claude Moraes

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

12. Servicii de sănătate, printre care fișele 
medicale electronice, consiliere interactivă 
cu privire la disponibilitatea serviciilor, 
servicii online pentru pacienți, programări 
la medic.

Or. en

Amendamentul 214
Adam Bielan

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Utilizarea unui punct ar putea însemna că se limitează la exemplele care urmează. Exempli 
gratia (de exemplu) înseamnă că lista care urmează este orientativă, și nu restrictivă.

Amendamentul 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Gaz, căldură, electricitate, apă.

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Servicii legate de gaz, căldură, 
electricitate, apă

Or. en

Amendamentul 217
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Site-uri aparținând entităților 
culturale și științifice

Or. en

Justificare

Cultura și cunoașterea trebuie să fie, și ele, accesibile. În consecință, în anexă trebuie incluse 
toate conținuturile și serviciile online prestate de entități cum sunt bibliotecile, muzeele, 
teatrele etc.

Amendamentul 218
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Serviciile media și de informare de 
bază (de exemplu, ziarele online, 
mediatecile, ...)

Or. de

Amendamentul 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Servicii legate de transport.

Or. es

Amendamentul 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
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Servicii legate de transportul public

Or. en

Amendamentul 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Servicii poștale.

Or. es

Amendamentul 222
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Învățământul primar, secundar, 
superior și educația pe toată durata vieții, 
precum și cursurile sau activitățile 
extracuriculare oferite de instituțiile 
publice

Or. en

Amendamentul 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
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Servicii bancare și de asigurări de 
bază (cum ar fi contul de plăți de bază, 
asigurarea bunurilor din locuință și a 
clădirilor, asigurarea de viață sau 
asigurarea medicală).

Or. en

Amendamentul 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. Rețeaua și serviciile de comunicații 
electronice.

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. Servicii poștale

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12e. Servicii legate de învățământul 
primar, secundar și superior.

Or. en

Amendamentul 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12e. Servicii bancare și de asigurare de 
bază (cum ar fi contul de plăți de bază, 
asigurarea bunurilor din locuință și a 
clădirilor, asigurarea de viață sau 
asigurarea medicală).

Or. es

Amendamentul 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12f. Sisteme de securitate socială 
obligatorii și complementare, organizate 
în diferite moduri (organizații mutuale 
sau profesionale), care acoperă 
principalele riscuri ale vieții, precum cele 
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legate de sănătate, îmbătrânire, accidente 
la locul de muncă, șomaj, pensionare și 
dizabilități.

Or. es

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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12f. Servicii de securitate socială 
obligatorii și complementare, organizate 
în diferite moduri (organizații mutuale 
sau profesionale), care acoperă 
principalele riscuri ale vieții, precum cele 
legate de sănătate, îmbătrânire, accidente 
la locul de muncă, șomaj, pensionare și 
dizabilități. (7) Servicii de îngrijire a 
copiilor

Or. en

Amendamentul 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12g. Servicii de îngrijire a copiilor.

Or. es

Amendamentul 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 



PE514.740v01-00 96/99 AM\941519RO.doc

RO

Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12g. Informarea populației

Or. en

Amendamentul 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12h. Alte servicii de bază furnizate direct 
publicului pentru a facilita incluziunea 
socială și pentru a proteja drepturile 
fundamentale (cum ar fi serviciile de 
asistență acordate persoanelor care se 
confruntă cu crize personale, cum ar fi 
datoriile sau șomajul, serviciile de 
reintegrare sau de reabilitare și acordarea 
de locuințe sociale cetățenilor 
dezavantajați sau categoriilor sociale 
vulnerabile).

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 h (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12h. Servicii de urgență 112

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12i. Învățământ public

Or. en

Amendamentul 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12i. Alegeri locale, regionale, naționale și 
europene.

Or. es

Amendamentul 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 j (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12j. Rețele de socializare

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12j. Activități culturale

Or. en

Amendamentul 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12k. Activități și centre culturale

Or. es

Amendamentul 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12l. Puncte de informare și turism

Or. es
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Amendamentul 240
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipuri de site-uri ale furnizorilor de 
servicii de interes general
[menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (b)]
1. Servicii de transport
2. Servicii poștale
3. Servicii de informare cu privire la 
procesele electorale
4. Servicii de furnizare a energiei
5. Servicii de comunicare
6. Servicii bancare de bază
7. Servicii de sănătate

Or. fr


