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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2017 A8-0188/308 

Módosítás  308 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – bal oszlop – V szakasz – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatás; a 

személyszállítási szolgáltatásokhoz 

használt weboldalak; mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás; 

önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 

automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 

automaták 

Légi, autóbuszos, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatások; a 

személyszállítási szolgáltatásokhoz 

használt weboldalak; mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás; a 

személyszállítási, mobilitási és turisztikai 

szolgáltatásokhoz használt önkiszolgáló 

terminálok, jegykiadó automaták és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Módosítás  309 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

a) akadálymentesen hozzáférhető 

formátumokban történő tájékoztatást kell 

nyújtani a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentes hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban, a következők szerint: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Módosítás  310 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – i pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

i. ezt a tájékoztatást 

akadálymentesen hozzáférhető internetes 

formátumban és elektronikus, nem 

internetes dokumentum formájában kell 

rendelkezésre bocsátani, a b) pontnak 

megfelelően észlelhetően, 

működtethetően, érthetően és 

megbízhatóan megjelenítve, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/311 

Módosítás  311 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – ii pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. ismertetni kell a szolgáltatás 

akadálymentességi elemeinek használatát, 

beleértve a járművek és az azokat 

körülvevő infrastruktúra és épített 

környezet hozzáférhetőségének 

felsorolását, valamint az 1107/2006/EK, 

1177/2010/EU, 1371/2007/EK és 

181/2011/EU rendeleteknek megfelelően 

tájékoztatást kell adni a 

segítségnyújtásról; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/312 

Módosítás  312 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – iii pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 

nyújtani. 

iii. kérésre alternatív, nem 

elektronikus formátumokban is 

rendelkezésre kell bocsátani; az alternatív, 

nem elektronikus formátumok közé 

tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 

Braille-írás vagy a könnyen olvasható 

formátumok. 

Or. en 



 

AM\1133705HU.docx  PE605.628v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/313 

Módosítás  313 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. alternatívákat kell biztosítani a 

nem szöveges tartalom tekintetében, 

ideértve az érintésérzékelő technológiával 

működő és szóbeli alternatívát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/314 

Módosítás  314 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont – iii b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiib. a szolgáltatás elérhető 

akadálymentesített elemeit fel kell sorolni 

és el kell magyarázni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/315 

Módosítás  315 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

b) az egyebek mellett az utazási, 

idegenforgalmi, szálláshely-biztosítási és 

vendéglátási szolgáltatások nyújtásához 

szükséges honlapokat és online 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesen hozzáférhetővé 

tenni; ez magában foglalja az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

akadálymentesen hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva olyan 

megbízható módon, amely előmozdítja az 

interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/316 

Módosítás  316 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a mobilalapú szolgáltatásokat és 

ezen belül a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges mobilalkalmazásokat 

következetes és a felhasználói észlelés, 

működtetés és megértés szempontjából 

megfelelő módon kell akadálymentessé 

tenni, ideértve az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

akadálymentes elektronikus alternatívát 

biztosítva; továbbá olyan megbízható 

módon, amely előmozdítja az 

interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/317 

Módosítás  317 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) előírva, hogy a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges épített 

környezetnek meg kell felelnie az e 

melléklet X. szakaszában foglaltaknak. 

Or. en 

 

 


