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7.9.2017 A8-0188/277 

Alteração  277 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 6-B. Os Estados-Membros fornecem 

incentivos e orientações às 

microempresas, com vista a facilitar a 

aplicação da presente diretiva. Os 

procedimentos e orientações devem ser 

desenvolvidos em consulta com as partes 

interessadas relevantes, incluindo as 

pessoas com deficiência e respetivas 

organizações representativas. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Alteração  278 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Malin Björk, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As partes interessadas pertinentes, 

incluindo as pessoas com deficiência e 

respetivas organizações representativas, 

são consultadas de forma sistemática 

como parte do procedimento de aprovação 

de atos de execução. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Alteração  279 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações na posse das 

autoridades de fiscalização do mercado 

sobre a conformidade dos operadores 

económicos com os requisitos de 

acessibilidade enunciados no artigo 3.º e a 

apreciação das exceções previstas no artigo 

12.º sejam disponibilizadas aos 

consumidores, a pedido destes e em 

formato acessível, a menos que as 

referidas informações não possam ser 

fornecidas por razões de 

confidencialidade, tal como previsto no 

artigo 19.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 

765/2008. 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações na posse das 

autoridades de fiscalização do mercado 

sobre a conformidade dos operadores 

económicos com os requisitos de 

acessibilidade enunciados no artigo 3.º e a 

apreciação das exceções previstas no artigo 

12.º sejam disponibilizadas aos 

consumidores em formato acessível. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Alteração  280 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 8-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 8-A. A fim de facilitar o intercâmbio de 

informações e melhores práticas entre as 

autoridades de fiscalização do mercado e 

assegurar a coerência na aplicação dos 

requisitos estabelecidos na referida 

diretiva, a Comissão deve criar um grupo 

de trabalho constituído por representantes 

das autoridades nacionais e organizações 

representativas das partes interessadas 

pertinentes, incluindo pessoas com 

deficiência e respetivas organizações 

representativas. 

Or. en 

 


