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7.9.2017 A8-0188/258 

Pozmeňujúci návrh  258 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) domáce spotrebiče ovládané 

používateľským rozhraním. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/259 

Pozmeňujúci návrh  259 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

služby mobility a intermodálneho spojenia 

vrátane verejnej mestskej dopravy, ako sú 

metro, železnica, električka, trolejbus a 

autobus, ako aj taxíky a nájomné autá, 

pokiaľ ide o: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/260 

Pozmeňujúci návrh  260 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i) samoobslužné terminály, ktoré sa 

nachádzajú na území Únie, vrátane 

automatov na výdaj lístkov, platobných 

terminálov a odbavovacích zariadení; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/261 

Pozmeňujúci návrh  261 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ii) webové stránky, služby 

poskytované prostredníctvom mobilných 

zariadení, inteligentný predaj lístkov a 

poskytovanie informácií v reálnom čase; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/262 

Pozmeňujúci návrh  262 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod iii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iii) vozidlá, súvisiacu infraštruktúru a 

zastavané prostredie, vrátane 

bezbariérového prístupu na všetkým 

verejných staniciach; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/263 

Pozmeňujúci návrh  263 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) elektronické obchodovanie (e-

commerce). 

f) elektronické obchodovanie (e-

commerce), webové sídla poskytovateľov 

výrobkov a služieb, médiálne a 

spravodajské webové sídla, online 

platformy a sociálne médiá; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/264 

Pozmeňujúci návrh  264 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prípravu a vykonávanie programov 

podľa nariadenia (ES) č. 1303/2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde43, a podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1304/201344, 

vypúšťa sa 

_________________  

43 

Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým 

sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. 

EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320). 

 

44 

Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 

17. decembra 2013 o Európskom 

sociálnom fonde a o zrušení nariadenia 

Rady (ES) č. 1081/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/265 

Pozmeňujúci návrh  265 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „univerzálny dizajn“ alebo tiež 

„dizajn pre všetkých“ je navrhovanie 

výrobkov, prostredí, programov a služieb 

tak, aby ich mohli v čo najväčšej možnej 

miere využívať všetci ľudia bez nutnosti 

úprav alebo špeciálneho dizajnu. 

„Univerzálny dizajn“ nevylučuje 

asistenčné pomôcky pre určité skupiny 

osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane 

osôb so zdravotným postihnutím, 

2. „univerzálny dizajn“ alebo tiež 

„dizajn pre všetkých“ je navrhovanie 

výrobkov, prostredí, programov a služieb 

tak, aby ich mohli v čo najväčšej možnej 

miere využívať všetci ľudia bez nutnosti 

úprav alebo špeciálneho dizajnu. 

„Univerzálny dizajn“ nevylučuje 

asistenčné pomôcky pre určité skupiny 

osôb s funkčnými obmedzeniami a osôb so 

zdravotným postihnutím, 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/266 

Pozmeňujúci návrh  266 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. „osoby s funkčnými 

obmedzeniami“ sú osoby, ktoré majú trvalé 

alebo dočasné telesné, duševné, 

intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, 

postihnutie súvisiace s vekom alebo iné 

trvalé či dočasné poškodenie súvisiace 

s výkonnosťou ľudského tela, ktoré 

v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu 

obmedzovať ich prístup k výrobkom 

a službám, čo vedie k situácii, ktorá si 

vyžaduje prispôsobiť takéto výrobky 

a služby ich osobitným potrebám, 

3. „osoby s funkčnými 

obmedzeniami“ sú osoby, ktoré majú trvalé 

alebo dočasné telesné, duševné, 

intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, 

postihnutie súvisiace s vekom, zníženú 

pohyblivosť alebo iné trvalé či dočasné 

poškodenie súvisiace s výkonnosťou 

ľudského tela, ktoré v súčinnosti s rôznymi 

prekážkami môžu obmedzovať ich prístup 

k výrobkom a službám, čo vedie k situácii, 

ktorá si vyžaduje prispôsobiť takéto 

výrobky a služby ich osobitným potrebám, 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/267 

Pozmeňujúci návrh  267 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

21. „elektronický obchod“ je online 

predaj výrobkov a služieb. 

21. „elektronický obchod“ je online 

predaj výrobkov a služieb vrátane 

akýchkoľvek prvkov od tretích strán 

potrebných na poskytovanie online 

predaja. 

Or. en 

 


