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7.9.2017 A8-0188/258 

Amendement  258 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) huishoudelijke apparaten die met 

een gebruikersinterface worden bediend 

Or. en 



 

AM\1133714NL.docx  PE605.628v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.9.2017 A8-0188/259 

Amendement  259 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water; 

c) diensten voor personenvervoer met 

vliegtuig, bus, trein en over water, 

mobiliteit en de intermodale 

verbindingsdiensten ervan, met inbegrip 

van openbaar stadsvervoer, zoals vervoer 

per metro, spoor, tram, trolleybus en bus 

alsook taxi's en huurauto's betreffende: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/260 

Amendement  260 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) zelfbedieningsterminals, die zich 

op het grondgebied van de Unie bevinden, 

met inbegrip van kaartautomaten, 

betaalterminals en incheckautomaten; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/261 

Amendement  261 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) websites, diensten voor mobiele 

apparaten, slimme kaartsystemen en 

realtime-informatie; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/262 

Amendement  262 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii) voertuigen, de gerelateerde 

infrastructuur en de gebouwde omgeving, 

met inbegrip van de drempelloze toegang 

tot alle openbare stations; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/263 

Amendement  263 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) elektronische handel. f) elektronische handel, websites van 

aanbieders van producten en diensten, 

media- en nieuwswebsites, online 

platforms en sociale media; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/264 

Amendement  264 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de opstelling en uitvoering van 

programma's uit hoofde van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij43 

en Verordening (EU) nr. 1304/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad44. 

Schrappen 

_________________  

43 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 
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1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 320). 

44 Verordening (EU) nr. 1304/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 betreffende het 

Europees Sociaal Fonds en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van 

de Raad. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/265 

Amendement  265 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "universeel ontwerp", ook wel 

"ontwerpen voor iedereen" genoemd: het 

zodanig ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma's en diensten dat 

deze door iedereen in de ruimst mogelijke 

zin kunnen worden gebruikt zonder dat een 

aanpassing of een speciaal ontwerp nodig 

is; "universeel ontwerp" sluit het gebruik 

van hulpmiddelen voor specifieke groepen 

personen met een functionele beperking, 

waaronder personen met een handicap, 

niet uit wanneer dit nodig is; 

2) "universeel ontwerp", ook wel 

"ontwerpen voor iedereen" genoemd: het 

zodanig ontwerpen van producten, 

omgevingen, programma's en diensten dat 

deze door iedereen in de ruimst mogelijke 

zin kunnen worden gebruikt zonder dat een 

aanpassing of een speciaal ontwerp nodig 

is; "universeel ontwerp" sluit het gebruik 

van hulpmiddelen voor specifieke groepen 

personen met een functionele beperking en 

personen met een handicap niet uit 

wanneer dit nodig is; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/266 

Amendement  266 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) "personen met een functionele 

beperking": personen die, permanent dan 

wel tijdelijk, een beperking hebben van 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele of 

zintuiglijke aard, als gevolg van leeftijd of 

door andere lichamelijke oorzaken, die in 

wisselwerking met diverse belemmeringen 

tot gevolg heeft dat zij slechts beperkt 

toegang hebben tot producten en diensten 

en er een situatie ontstaat dat deze 

producten en diensten aan hun specifieke 

behoeften moeten worden aangepast; 

3) "personen met een functionele 

beperking": personen die, permanent dan 

wel tijdelijk, een beperking hebben van 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele of 

zintuiglijke aard, als gevolg van leeftijd, 

verminderde mobiliteit (PVM's) of door 

andere lichamelijke oorzaken, die in 

wisselwerking met diverse belemmeringen 

tot gevolg heeft dat zij slechts beperkt 

toegang hebben tot producten en diensten 

en er een situatie ontstaat dat deze 

producten en diensten aan hun specifieke 

behoeften moeten worden aangepast; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/267 

Amendement  267 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten. 

21) "elektronische handel": de 

onlineverkoop van producten of diensten, 

inclusief elementen van derden die nodig 

zijn voor de verschaffing van de 

onlineverkoop. 

Or. en 

 


