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6.9.2017 A8-0188/328 

Emenda  328 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 

tal-funzjonalità 

2. Ir-rekwiżiti tal-funzjonalità għall-

interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-prodott 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Emenda  329 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 

tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 

imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-punt 1, 

għandhom ikunu ddisinjati, meta 

applikabbli, kif ġej: 

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 

tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 

imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-punt 1, 

għandhom ikunu ddisinjati, meta 

applikabbli, skont il-punt 2 tat-taqsima I, 

kif ukoll: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Emenda  330 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-

orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 

kanal sensorjali wieħed; 

(a) ma jeħtieġux l-attivazzjoni ta' 

karatteristika ta' aċċessibbiltà sabiex 

utent li jkollu bżonn din il-karatteristika 

jkun jista' jattivaha; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Emenda  331 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 

għall-fini ta' komunikazzjoni u 

orjentament; 

(b) fejn tkun meħtieġa tweġiba 

f'waqtha, l-utent jingħata twissija b'mod 

viżwali, kif ukoll bil-mess jew bil-ħoss, u l-

utent jingħata l-possibbiltà li jestendi l-

ħin permess; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Emenda  332 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 

flessibbli; 

c) ikun operabbli, inklużi l-partijiet 

operabbli tal-prodott, bħall-buttuni u l-

kontrolli, li għandu jkollhom kuntrast 

adegwat bejn il-buttuni u l-kontrolli u l-

isfond tagħhom, u għandhom ikunu 

identifikati mal-mess; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Emenda  333 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 

jittrażmettu l-informazzjoni; 

(d) fejn jiġu pprovduti buttuni, biljetti, 

jew kards, dawn il-buttuni, il-biljetti, jew 

il-kards għandu jkollhom orjentazzjoni li 

tiġi identifikata mal-mess jekk l-

orjentazzjoni tkun importanti għal użu 

ulterjuri tal-buttuna, il-biljett jew il-kard; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Emenda  334 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – taqsima V – parti D – paragrafu 2 – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 

jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 

fuq quddiem minn dik fl-isfond, anki bl-

iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 

jtejbu ċ-ċarezza; 

(e) meta l-prodott juża l-karatteristiċi 

bijoloġiċi tal-utent, m'għandux jibbaża 

fuq l-użu ta' karatteristika bijoloġika 

partikolari bħala l-uniku mezz ta' 

identifikazzjoni tal-utent jew għall-

kontroll tal-prodott. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Emenda  335 

Karima Delli 

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I - taqsima VIIIa (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 TAQSIMA VIIIa 

Servizzi ta' akkomodazzjoni 

Servizzi 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi: 

(a) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà relatati kif ġej: 

(i) isiru disponibbli f'format 

aċċessibbli fuq l-internet u billi jsiru 

perċettibbli, operabbli, komprensibbli u 

b'saħħithom f'konformità mal-punt (b); 

(ii) jiġi elenkat u spjegat l-użu tal-

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-servizz u 

l-komplementarjetà tiegħu ma' għadd ta' 

teknoloġiji ta' assistenza. 

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 

online meħtieġa għall-għoti tas-servizz 

isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, għat-tħaddim 

u għall-fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 
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meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod b'saħħtu li jiffaċilita 

l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 

għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

(c) is-servizzi abbażi ta' apparat 

mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 

meħtieġa għall-għoti ta' servizzi ta' 

kummerċ elettroniku jsiru aċċessibbli 

b'mod konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-fehim 

mill-utenti, inkluża l-adattabbiltà tal-

preżentazzjoni u tal-interazzjoni tal-

kontenut, bl-għoti, fejn meħtieġ, ta' 

alternattiva elettronika aċċessibbli; u 

b'mod b'saħħtu li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 

għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

(d) il-metodi ta' identifikazzjoni 

elettronika, ta' sigurtà u ta' ħlas meħtieġa 

għall-għoti tas-servizz isiru 

komprensibbli, perċettibbli, operabbli u 

b'saħħithom, mingħajr ma jiddgħajfu s-

sigurtà u l-privatezza tal-utent; 

(e) l-ambjent mibni jsir aċċessibbli 

għall-persuni b'diżabilità skont ir-

rekwiżiti tat-Taqsima X, inklużi: 

(i) iż-żoni komuni kollha (is-sala tal-

akkoljenza, id-dħul, il-faċilitajiet ta' 

rikreazzjoni, is-swali tal-konferenzi, eċċ.) 

(ii) il-kmamar, f'konformità mar-

rekwiżiti tat-Taqsima X; in-numru 

minimu ta' kmamar aċċessibbli għal kull 

stabbiliment għandu jkun: 

– kamra aċċessibbli għal 

stabbilimenti b'total ta' anqas minn 

20 kamra 

– żewġt ikmamar aċċessibbli għal 

stabbilimenti b'aktar minn 20 kamra iżda 

b'inqas minn 50 kamra 

– kamra supplimentari aċċessibbli 
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għal kull 50 kamra addizzjonali. 

2. Servizzi ta' appoġġ 

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 

(help desks, ċentri fejn iċċempel, appoġġ 

tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 

ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 

informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-

servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 

teknoloġiji ta' assistenza u servizzi, 

b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 

għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi persuni b'diżabilità. 
 

Or. en 

 

 


