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(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0721),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0394/2012),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Taqsima 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku u tas-siti 
elettroniċi operati minn entitajiet li 

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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jipprovdu servizzi bażiċi għall-pubbliku

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Biex tisparixxi tali frammentazzjoni, 
jeħtieġ li jitqarrbu l-miżuri nazzjonali fuq 
il-livell tal-Unjoni, abbażi ta' ftehim dwar 
ir-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għas-siti 
elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku 
u għas-siti elettroniċi operati minn 
entitajiet li jipprovdu servizzi bażiċi lill-
pubbliku. Dan għandu jnaqqas l-inċertezza 
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rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

għall-iżviluppaturi ta’ siti elettroniċi, u 
għandu jrawwem l-interoperabbiltà. Bl-użu 
ta' rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà li jkunu 
teknoloġikament newtrali, mhijiex ser tkun 
imfixkla l-innovazzjoni, anzi għandha 
mnejn tiġi stimulata.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Id-Direttiva għandha timmira li 
tiżgura li s-siti elettroniċi kollha tal-
entitajiet tas-settur pubbliku kif ukoll dawk 
operati minn entitajiet li jipprovdu servizzi 
bażiċi li huma essenzjali għall-pubbliku 
jsiru aċċessibbli għalih, skont rekwiżiti 
komuni. It-tipi ta’ siti elettroniċi operati 
minn entitajeit li jipprovdu servizzi bażiċi 
li għandhom ikunu koperti permezz ta’



PE513.011v01-00 8/33 PR\937414MT.doc

MT

din id-Direttiva għandhom jiġu elenkati
fl-Anness.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Din id-Direttiva tistipula rekwiżiti ta’ 
aċċessibbiltà tal-internet għas-siti 
elettroniċi kollha ta’ entitajiet tas-settur 
pubbliku u dawk operati minn entitajiet li 
jipprovdu servizzi bażiċi lill-pubbliku.
Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tas-siti 
elettroniċi kkonċernati ma’ dawk ir-
rekwiżiti, jeħtieġ li tkun ipprovduta l-
preżunzjoni tal-konformità għas-siti 
elettroniċi kkonċernati li jilħqu standards 
armonizzati li jiġu adottati u ppubblikati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-Istandardizzazzjoni Ewropea bil-għan li 
jiġu espressi speċifikazzjonijiet tekniċi 
ddettaljati għal dawk ir-rekwiżiti. Skont 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri u l-
Parlament Ewropew għandu jkollhom il-
possibbiltà li joġġezzjonaw għall-
istandards armonizzati li jqisu li ma jilħqux 
bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-
internet stipulati f'din id-Direttiva.

Or. en



PR\937414MT.doc 9/33 PE513.011v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jiġi żgurat li s-siti elettroniċi 
kkonċernati jsiru aċċessibbli skont ir-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet 
stipulati b'din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tingħatalha s-setgħa li tadotta
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, biex
tkun tista' tkompli tispeċifika, fejn 
meħtieġ, dawn ir-rekwiżi, u biex 
tiddetermina l-istandard Ewropew, jew il-
partijiet minnu, li fin-nuqqas ta’ standards 
armonizzati jkunu jipprovdu l-preżunzjoni 

(26) Sabiex jiġi żgurat li s-siti elettroniċi 
kkonċernati jsiru aċċessibbli skont ir-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet 
stipulati b'din id-Direttiva u biex ikun 
żgurat li dawk ir-rekwiżiti huma ċari u 
komprensibbli għall-partijiet involuti fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva, fosthom l-
iżviluppaturi esterni tas-siti u l-persunal 
intern tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, 
is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
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tal-konformità mar-rekwiżiti tal-
aċċessibbiltà tal-internet għas-siti 
elettroniċi kkonċernati li jilħqu tali 
standard jew partijiet minnu. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

għandha tingħata lill-Kummissjoni biex
tipprovdi aktar dettalji, fejn meħtieġ, dwar 
dawk ir-rekwiżiti, mingħajr ma temenda u
sabiex jiġu ddeterminati l-istandards 
Ewropej, jew partijiet, li fin-nuqqas ta’ 
standards armonizzati jkunu jipprovdu l-
preżunzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
tal-aċċessibbiltà tal-internet għas-siti 
elettroniċi kkonċernati li jilħqu tali 
standard jew partijiet minnu. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din il-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-intrapriżi mikro kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar 
u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) "Siti elettroniċi li jappartjenu għal 
korpi entitajiet tas-settur pubbliku" tfisser 
siti elettroniċi żviluppati, miksub, 
miżmuma jew kofinanzjati minn entitajiet 
tas-settur pubbliku.

Or. en

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) “Siti elettroniċi operati minn 
entitajiet li jipprovdu servizzi bażiċi lill-
pubbliku” tfisser is-siti elettroniċi 
imsemmija fl-Anness. 

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) "Siti elettroniċi kkonċernati" tfisser il-
verżjonijiet kollha tas-siti elettroniċi 
msemmija fl-Artikolu 1(2), fosthom dawk 
imfassla biex jiġu aċċessati permezz ta’ 
apparat mobbli jew kwalunkwe mezz 
ieħor.
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "Aġent għall-utenti" tfisser kwalunkwe 
software li jiġbor u jippreżenta l-kontenut 
ta’ sit elettroniku għall-utenti, inklużi 

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

brawżers, riprodutturi ta' midja, plug-ins, u 
programmi oħra li jgħinu fil-ġbir, fil-
preżentazzjoni u fl-interazzjoni mal-
kontenut fuq sit elettroniku, 
indipendentement mit-tagħmir użat għall-
interazzjoni mal-kontenut. Jekk 
applikazzjoni mobbli toffri l-istess sett ta’ 
servizzi bħal dawk tas-sit elettroniku 
konċernat, jew sett ta’ servizzi aqwa 
minnhom, din id-definizzjoni għandha 
tapplika wkoll għall-interfaċċa u għall-
operat ta’ tali applikazzjonijiet mobbli.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 8, biex tkompli tispeċifika, fejn 
xieraq, ir-rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-
internet imsemmijin fl-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 8, biex tipprovdi aktar dettalji, 
fejn xieraq, dwar ir-rekwiżiti għall-
aċċessibbiltà tal-internet imsemmijin fl-
paragrafu 1, mingħajr ma 
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timmodifikahom. 

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-aċċessibbiltà tal-internet
stipulati fl-Artikolu 3(1) għas-siti 
elettroniċi kollha lil hinn minn dawk 
ikkonċernati, b'mod partikulari, għas-siti 
elettroniċi koperti minn liġijiet nazzjonali
jew miżuri relevanti eżistenti dwar l-
aċċessibbiltà tal-internet.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Monitoraġġ u rappurtar Monitoraġġ

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-konformità tas-siti 
elettroniċi kkonċernati mar-rekwiżiti għall-
aċċessibbiltà tal-internet b'mod kontinwu, 
bl-użu tal-metodoloġija pprovduta fil-
paragrafu 4. Għal dan il-għan, kull Stat 
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paragrafu 4. Membru għandu jinnomina awtorità 
kompetenti. L-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kummissjoni dwar l-
awtoritajiet kompetenti nominati sat-30 
ta' Ġunju 2014.

Or. en

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtorità kompetenti nominata 
għandha tkun responsabbli għas-segwitu 
ta’ kwalunkwe lment tal-utenti jew 
partijiet interessati oħra dwar kwalunkwe 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti 
għall-aċċessibbiltà tas-siti konċernati, kif 
stipulat fl-Artikolu 3(1).
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jinformaw lill-utenti 
jew partijiet interessati oħra dwar il-
possibilità li jagħmlu ilmenti, kif imsemmi 
fis-subparagrafu 1, lill-awtorità 
kompetenti nominata.

Or. en

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma li jikkonsisti 
f’rappreżentanti tal-Kummissjoni u 
rappreżentanti maħtura mill-Istati 
Membri biex jiltaqgħu b’mod regolari, 
fuq stedina tal-Kummissjoni biex 
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jiddiskutu l-eżitu tal-monitoraġġ u 
jiskambjaw l-aħjar prattiki fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
rapport kull sena dwar ir-riżultat tal-
monitoraġġ li jkun sar skont il-
paragrafu 4, inkluża d-dejta ta’ kejl, u 
fejn xieraq, il-lista tas-siti elettroniċi 
msemmija fl-Artikolu 1(3).

imħassar

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-rapport għandu jkopri wkoll l-
azzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 38

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

Artikolu 7a
Rapportar

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

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Pieni

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
l-pieni jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
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dissważivi.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sat-30 ta' Ġunju 2014 u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(1) skont 
il-qafas amminstrattiv, istituzzjonali u 
legali tagħhom għas-siti elettroniċi kollha 
li:
(a) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell nazzjonali sal-31 ta’ 
Diċembru 2016, 
(b) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell reġjonali sal-31 ta’ 
Diċembru 2018, 
(c) jappartjenu għal entitajiet tas-settur 
pubbliku fil-livell lokali sal-31 ta’ 
Diċembru 2020, 
(d) jiġu operati minn entitajiet li jipprovdu 
servizzi bażiċi lill-pubbliku sal-31 ta’ 
Diċembru 2020, li t-tipi tagħhom huma 
speċifikati fl-Anness. 

Or. en

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami
tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sa mhux aktar tard 
minn ...*. Dak ir-rapport għandu jivvaluta 
jekk din id-Direttiva laħqitx l-objettivi 
tagħha, b’mod partikolari rigward titjib 
tal-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi, filwaqt 
li jitqiesu l-konverġenza tat-teknoloġiji u 
l-użu ta’ teknoloġiji u tagħmir ieħor 
għall-aċċess ta’ kontenut onlajn.

___________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Anness I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tipi ta’ siti elettroniċi tal-entitajiet tas-
settur pubbliku

Tipi ta’ siti elettroniċi operati minn 
entitajiet li joffru servizzi bażiċi lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Taxxi fuq id-dħul: dikjarazzjoni, 
notifika tal-evalwazzjoni

(1) Gass, tisħin, elettriku u servizzi tal-
ilma.
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Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Servizzi ta’ tiftix ta’ impjieg minn 
uffiċċji tal-impjieg

(2) Servizzi marbuta mat-trasport.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Servizzi postali.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Netwerk u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika.

Or. en
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Emenda 47

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Reġistrazzjoni ta’ vetturi (5) Servizzi bażiċi bankarji u tal-
assigurazzjoni (bħall-kont tal-ħlas bażiku, 
assigurazzjoni tal-kontenut tad-dar u tal-
bini, assigurazzjoni tal-ħajja u l-
assigurazzjoni medika).

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Applikazzjoni għall-permess ta’ bini (6) Edukazzjoni primarja, sekondarja u l-
edukazzjoni għolja.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dikjarazzjoni lill-pulizija, eż. fil-każ 
ta’ serq

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

Or. en
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Libreriji pubbliċi, eż. katalgi u għodda 
għat-tiftix

(8) Servizzi marbuta mas-saħħa.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Talba u twassil ta’ ċertifikati tat-twelid 
jew taż-żwieġ

(9) Servizzi tal-kura tat-tfal.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Notifika ta' bidla fir-residenza imħassar

Or. en

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

L-informazzjoni u s-servizzi qegħdin kulma jmur aktar jiġu offruti onlajn fl-era diġitali. 
Għaldaqstant il-kwantità ta’ siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku kif ukoll dak privat 
qed tikber b’rata mgħaġġla. Illum diġà jeżistu madwar 761 000 sit elettroniku tas-settur 
pubbliku li joffru aċċess għall-informazzjoni u s-servizzi. Madankollu, bħalissa inqas minn 
10% tas-siti elettroniċi tal-UE huma aċċessibbli skont l-istandards tal-aċċessibbiltà għall-
internet. 

Is-suq tal-UE għall-aċċessibbiltà għall-internet jgħodd aktar minn 175 000 kumpanija. Il-
fatturat iġġenerat mill-industrija tal-iżvilupp tal-internet, li tħaddem madwar miljun persuna, 
hu stmat li jlaħħaq madwar EUR 144 biljun. L-impatt ekonomiku għall-UE kif ukoll id-
distakk kbir li jeżisti bis-siti elettroniċi mhux aċċessibbli jagħmlu l-aċċessibbiltà għall-internet 
negozju li jħalli qligħ tajjeb fil-qasam soċjali b’potenzjal sinifikanti ta’ tkabbir u inklużività. 
b’hekk, l-aċċessibbiltà għall-internet tista’ tkmpli tiżviluppa aktar is-Suq Uniku u tagħmel is-
servizzi disponibbli b’mod estensiv għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

L-aċċessibbiltà tal-internet hija vitali għax tippermetti lil kulħadd jagħmel użu mis-siti, anke l-
persuni b’diżabbiltà. L-entitajiet tas-settur pubbliku u kwalunkwe entità li tipprovdi servizzi 
bażiċi lill-pubbliku jridu jadottaw il-prattika inklużiva tal-aċċessibbiltà għall-internet biex 
iwettqu r-responsabbiltà tagħhom lejn iċ-ċittadini kollha. 

Kuntest politiku

S’issa saru ħafna sforzi mill-Istituzzjonijiet tal-UE biex jingħata spinta l-progress u biex 
titjieb l-aċċessibbiltà għall-internet: l-Strateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020; Il-Pjan ta’ 
Azzjoni Gvern Elettroniku 2011-2015; l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, u programmi ta’ 
finanzjament tal-UE li jappoġġaw ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-
aċċessibbiltà għall-internet. Barra minn hekk, ir-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-Akkwist 
Pubbliku tinkludi referenzi għall-aċċessibbiltà għall-internet. L-Istati Membri impenjaw 
irwieħhom li jtejbu l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi pubbliċi b’mod ġenerali. B’mod 
partikulari, id-dikjarazzjoni ministerjali ta’ Riga indikat li s-siti elettroniċi pubbliċi kollha 
għandhom ikunu aċċessibbli sal-2010. 

Minkejja li l-Istati Membri diġà kienu adottaw leġiżlazzjoni jew ħadu miżuri oħra relatati 
mal-aċċessibbiltà tal-internet, għad baqa' xi ostakoli fis-Suq Intern, ikkawżati mid-differenzi 
sinifikanti fl-approċċi nazzjonali li jeżistu fl-Ewropa.

Il-Proposta tal-Kummissjoni

F’dan l-ambitu, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal direttiva dwar l-aċċessibbiltà tas-siti 
elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (COM (2012) 721). F’dan l-abbozz ta’ direttiva, 
inħolqu dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi li permezz tagħhom l-Istati Membri se jagħmlu 
aċċessibbli l-kontenut ta’ ċerti tipi ta’ siti elettroniċi ta’ entitajiet tas-settur pubbliku (li 
jipprovdu informazzjoni u servizzi li huma essenzjali għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-
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ekonomija u fis-soċjetà). Id-Direttiva għandha l-għan li tqarreb il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku, billi tiddefinixxi rekwiżiti armonizzati.

Il-fehma tar-Rapporteur

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva, u r-rikonoxximent min-naħa 
tagħha tal-ħtieġa ta’ armonizzazzjoni tal-miżuri nazzjonali għas-settur pubbliku fil-livell tal-
UE biex tintemm il-frammentazzjoni u n-nuqqas ta’ fiduċja fis-suq tal-aċċessibbiltà għall-
internet. 

Minkejja li jappoġġa l-għanijiet tal-abbozz ta’ direttiva, ir-Rapporteur jemmen li l-miżuri 
proposti mill-Kummissjoni mhumiex suffiċjenti, u lanqas ma jmorru fil-bogħod biżżejjed biex 
is-Suq Uniku jinkiseb għalkollox. Huwa konxju mill-fatt li l-aċċess għall-informazzjoni hu 
biss wieħed minn ħafna ostakoli li l-persuni b’diżabbiltà b’mod partikolari jħabbtu wiċċhom 
magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. Għaldaqstant jikkonkludi, f'dan l-abbozz ta' rapport, li jiġi estiż 
il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u li jiġu implimentati miżuri addizzjonali fl-oqsma tal-
monitoraġġ, rappurtar u infurzar li jippermettu li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet eżistenti fit-test.

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

L-Artikolu 1 jiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva u jirreferri għal lista ta’ 12-il 
tip ta’ sit elettroniku ta’ entitajiet tas-settur pubbliku, li skont valutazzjoni komparattiva tal-
gvern elettroniku tal-2001 huma essenzjali għall-parteċipazzjoni pubblika fl-ekonomija u fis-
soċjetà. Madankollu, din il-lista mhix eżawstiva u ma tkoprix il-maġġoranza vasta tas-servizzi 
pubbliċi u servizzi bażiċi għall-pubbliku. 

Il-Kummissjoni Ewropea tirreferi għal effett ta’ ‘impatt pożittiv’ ipotetiku għal siti elettroniċi 
oħra li għandhom ikunu magħmula aċċessibbli mill-entitajiet tas-settur pubbliku. Ir-rapporteur 
jinsab imħasseb li l-mekkaniżmu ta’ impatt pożittiv ma jġibx miegħu l-effett mixtieq għax 
jiddependi fuq konformità volontarja. Din l-istrateġija ma jidhirx li taħdem, u m’hemmx 
evidenza li taħdem.

Konsegwentement, ir-Rapporteur qed jipprova jċekken id-distakk bejn l-approċċ tal-
Kummissjoni u r-realtà tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni tad-dinja tal-lum, li tinbidel 
b'rata b'rata mgħaġġla. Hu jissuġġerixxi li s-siti elettroniċi kollha tal-entitajiet tas-settur 
pubbliku jkunu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva u jkun hemm implimentazzjoni 
gradwali fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali sal-2020. Barra minn hekk, għadd ristrett ta’ 
siti elettroniċi ta’ servizzi bażiċi għall-pubbliku provduti minn entitajiet oħra għandhom ukoll 
jiġu inklużi u implimentati sal-2020. Lista tat-tipi ta’ siti elettroniċi operati minn entitajiet li 
jipprovdu servizzi bażiċi lill-pubbliku hija inkluża fl-anness. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni l-ġdid jirrifletti l-obbligi vinkolanti stipulati fil-Konvenzjoni dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-impenji fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa għall-
promozzjoni tal-inklużjoni diġitali u l-fiduċja fis-suq għall-aċċess mingħajr ostakoli. 

Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet proposti mill-Kummissjoni ma jirriflettux żviluppi teknoloġiċi sinifikanti. 
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L-informazzjoni u s-servizzi onlajn kulma jmur qegħdin jinkisbu dejjen aktar permezz ta’ 
tagħmir mobbli tal-idejn, u mhux minn kompjuters ta’ fuq skrivanija. It-tagħmir mobbli, 
flimkien mal-applikazzjonijiet tal-internet mobbli mfassla mill-proprjetarji tas-siti elettroniċi 
qed isiru l-aġenti għall-utenti ppreferuti. Għaldaqstant, id-definizzjonijiet ta’ “siti elettroniċi 
kkonċernati”, “kontenut ta’ siti elettroniċi” u “aġenti għall-utenti” fl-Artikolu 2 tad-direttiva 
jeħtieġ li jirrikonoxxu dan il-fatt b’mod espliċitu. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li tissaħħaħ id-definizzjoni ta’ "kontenut ta’ siti 
elettroniċi" u biex ikunu inklużi b’mod partikolari l-funzjonijiet ipprovduti permezz tas-siti 
elettroniċi, li huma esterni għas-sit elettroniku tal-entità pubblika konċernata, li għandhom 
ikunu koperti fil-kamp ta’ applikazzjoni biss jekk is-sit elettroniku estern ikun l-uniku mezz li 
jipprovdi l-informazzjoni u servizzi għall-utent. 

Rekwiżiti għall-aċċessibbiltà tal-internet

Ir-Rapporteur jappoġġa approċċ ambizzjuż u għaldaqstant għandu l-għan li jagħmel possibbli 
l-interoperabilità tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku kif ukoll tas-siti elettroniċi 
ta’ servizzi bażiċi offruti lill-pubbliku provduti minn entitajiet oħra ma’ aġent għall-utenti 
oħra. Hu essenzjali li tkun possibbli l-interoperabilità għall-persuni li jużaw teknoloġija 
assistiva għall-aċċess ta’ dawk is-siti elettroniċi.

Monitoraġġ u rappurtar

L-artikolu 7 jiddefinixxi l-obbligu ta’ monitoraġġ u rapportar tal-Istati Membri rigward 
aġġornamenti regolari tal-kontenut fuq l-internet. Il-metodoloġija sottostanti għandha tkun 
stabbilita mill-Kummissjoni b’konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati relevanti fl-
industrija u fis-soċjetà ċivili, u għanha tkun imseja fuq prinċipji trasparenti, trasferibbli u 
rappreżentattivi. Ir-Rapporteur jipproponi żewġ artikoli separati dwar il-monitoraġġ u r-
rapportar, biex tkun żgurata distinzjoni ċara bejn iż-żewġ obbligi, u aktar leġġibilità.

Ir-Rapporteur jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni introduċiet monitoraġġ kontinwu. L-Istati Membri 
għandhom jinnominaw awtorità kompetenti responsabbli għall-monitoraġġ tas-segwitu ta’ 
kwalunkwe lment tal-utenti tas-siti elettroniċi jew partijiet interessati oħra dwar kwalunkwe 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-aċċessibilità għall-internet tas-siti elettroniċi 
konċernati. 

Fl-interess tat-trasparenza, il-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ għandu barra minn hekk jipprevedi 
mekkaniżmu ta’ data miftuħa, li permezz tiegħu l-Istati Membri jippubblikaw ir-rapport 
tagħhom dwar l-eżitu tal-monitoraġġ. F’dan il-kuntest, grupp ta’ ħidma li jikkonsisti 
f’rappreżentanti tal-Kummissjoni u rappreżentanti maħtura mill-Istati Membri għandu jiltaqa’ 
regolarment fuq stedina tal-Kummissjoni biex ikompli jiddiskuti r-riżultati tal-monitoraġġ u 
jiskambja l-aħjar prattiki. 

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà, u għaldaqstant parametri tal-
implimentazzjoni sinifikanti tħallew fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri. Għaldaqstant, dawn 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta’ infurzar effettiv li 
jistipula r-regoli dwar sanzjonijiet effettivi u proporzjonati applikabbli għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2014.
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Atti delegati

Il-Kummissjoni Ewropea titlob li tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati biex tispeċifika, fejn 
xieraq, ir-rekwiżit armonizzat għall-aċċessibilità tal-internet, kif stipulata fl-Artikolu 3. 

Ir-Rapporteur jinsab imħasseb li jekk jinbidlu r-rekwiżiti tal-Artikolu 3, tinbidel il-qalba tad-
direttiva. Għal din ir-raġuni, jirrakkomanda li l-użu tas-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
jkun limitat għal ċerti sitwazzjonijiet u finijiet biss, mingħajr ma jkunu modifikati r-rekwiżiti 
nfushom.


