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7.9.2017 A8-0188/258 

Predlog spremembe  258 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) gospodinjske aparate, ki se 

upravljajo z uporabniškim vmesnikom; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/259 

Predlog spremembe  259 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, storitve 

mobilnosti ter njihove storitve 

intermodalnih povezav, vključno z javnim 

mestnim prometom, na primer sistemi 

podzemne železnice, tramvajev, 

trolejbusov in avtobusov, taksiji in 

najetimi vozili, v povezavi s: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/260 

Predlog spremembe  260 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 i) samopostrežnimi terminali na 

ozemlju Unije, vključno z avtomati za 

izdajanje vozovnic, plačilnimi terminali in 

avtomati za prijavo; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/261 

Predlog spremembe  261 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ii) spletnimi mesti, storitvami na 

osnovi mobilnih naprav, sistemi 

pametnega izdajanja vozovnic in 

obveščanjem v realnem času; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/262 

Predlog spremembe  262 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka iii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 iii) vozili, z njimi povezano 

infrastrukturo in grajenim okoljem, 

vključno z dostopom brez stopnic na vseh 

postajališčih javnega prometa. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.9.2017 A8-0188/263 

Predlog spremembe  263 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) e-trgovino. (f) e-trgovino, spletišča ponudnikov 

izdelkov in storitev, medijska in 

novičarska spletišča, spletne platforme in 

družbeni mediji; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/264 

Predlog spremembe  264 

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

Björk, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pripravo in izvajanje programov 

na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

skupnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo43 ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta44; 

črtano 

_________________  

43 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 

L 347, 20.12.2013, str. 320). 

 

44 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
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1081/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/265 

Predlog spremembe  265 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, kadar je to potrebno; 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb s 

funkcijskimi omejitvami in invalide, kadar 

je to potrebno; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/266 

Predlog spremembe  266 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, ali drugimi 

oslabitvami zmogljivosti človeškega telesa, 

ki jih v povezavi z različnimi ovirami 

lahko omejujejo pri dostopu do proizvodov 

in storitev, kar privede do okoliščin, ki 

zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, omejeno 

mobilnostjo ali drugimi oslabitvami 

zmogljivosti človeškega telesa, ki jih v 

povezavi z različnimi ovirami lahko 

omejujejo pri dostopu do proizvodov in 

storitev, kar privede do okoliščin, ki 

zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/267 

Predlog spremembe  267 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev. 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev, vključno z 

elementi, ki pripadajo tretjim stranem in 

so potrebni za spletno prodajo. 

Or. en 

 


