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6.9.2017 A8-0188/308 

Pakeitimas 308 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo kairės skilties V skirsnio antraštė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir 

vandens transporto paslaugos; interneto 

svetainės, naudojamos keleivinio 

transporto paslaugoms teikti; mobiliaisiais 

įrenginiais teikiamos paslaugos, pažangus 

bilietų pardavimas ir informacija realiuoju 

laiku; Savitarnos terminalai, bilietų 

pardavimo automatai ir registravimo 

aparatai, naudojami keleivinio transporto 

paslaugoms teikti, 

Keleivinio oro, miesto arba tolimojo 

susiekimo autobusų, geležinkelių ir 

vandens transporto paslaugos; interneto 

svetainės, naudojamos keleivinio 

transporto paslaugoms teikti; mobiliaisiais 

įrenginiais teikiamos paslaugos, pažangus 

bilietų pardavimas ir informacija realiuoju 

laiku; savitarnos terminalai, bilietų 

pardavimo automatai ir registravimo 

aparatai, naudojami keleivinio transporto, 

judumo ir turizmo paslaugoms teikti 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Pakeitimas 309 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) teikiant informaciją apie paslaugos 

veikimą ir jos prieinamumo 

charakteristikas ir priemones: 

a) prieinamu formatu pateikiant 

informaciją apie paslaugos veikimą ir jos 

prieinamumo be kliūčių charakteristikas ir 

priemones: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/310 

Pakeitimas 310 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto i papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) informacijos turinys turi būti 

teikiamas tokia teksto forma, kurią 

naudotojas galėtų naudoti, kad 

sugeneruotų alternatyvius pagalbinius 

formatus, kurie galėtų būti pateikiami 

įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu 

būdu; 

i) ta informacija turi būti pateikiama 

prieinamu internetiniu formatu ir kaip 

elektroninis neinternetinis dokumentas ir 

turi būti pastebima, galima naudoti, 

suprantama ir patikima, kaip nurodyta b 

punkte; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Pakeitimas 311 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto ii papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) turi būti pateikiama alternatyvų 

netekstiniam turiniui; 

ii) pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 1107/2006, Reglamentą (ES) 

Nr. 1177/2010, Reglamentą (EB) 

Nr. 1371/2007 ir Reglamentą (ES) 

Nr. 181/2011 turi būti nurodoma ir 

paaiškinama, kaip naudoti paslaugos 

prieinamumo savybes, įskaitant 

transporto priemonių ir aplinkinės 

infrastruktūros bei fizinės aplinkos 

prieinamumą, taip pat pateikiama 

informacija apie pagalbą; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Pakeitimas 312 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto iii papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) elektroninė informacija, įskaitant 

susijusias internetines prietaikas, 

reikalingas paslaugai teikti, teikiama 

pagal b punktą. 

iii) paprašius informacija turi būti 

teikiama pakaitiniais neelektroniniais 

formatais; pakaitiniai neelektroniniai 

formatai gali apimti stambų šriftą, Brailio 

raštą arba lengvai įskaitomą formatą. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Pakeitimas 313 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) kaip netekstinio turinio alternatyva 

informacija pateikiama, pavyzdžiui, 

jutiklinių ekranų ir balso kontrolės 

priemonėms; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Pakeitimas 314 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies a punkto iii b papunktis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiib) turėtų būti išvardytos ir 

paaiškintos esamos paslaugos 

prieinamumo savybės; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Pakeitimas 315 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių prieinamumą, kad 

naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir 

suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti 

pateikiamą turinį ir interaktyvumą), 

prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę 

alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas 

sąveikumas su įvairia naudotojo 

programine įranga ir pagalbinėmis 

technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu 

lygmenimis; 

b) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

interneto svetainių, įskaitant internetines 

prietaikas, reikalingas keleivinio 

transporto, turizmo, apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugoms teikti, 
prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 

pastebėti, naudoti ir suprasti; tai apima 

turinio pateikimo pritaikomumą ir 

interaktyvumą, prireikus suteikiant 

prieinamą elektroninę alternatyvą, tai 

atliekant patikimai, kad būtų palengvintas 

sąveikumas su įvairia naudotojo 

programine įranga ir pagalbinėmis 

technologijomis, prieinamomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Pakeitimas 316 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) nuosekliai ir tinkamai užtikrinant 

mobiliaisiais įrenginiais teikiamų 

paslaugų, įskaitant paslaugoms teikti 

reikalingas mobiliąsias prietaikas, 

prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas 

pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant 

galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir 

interaktyvumą), prireikus užtikrinant 

prieinamą elektroninę alternatyvą, tai 

atliekant taip patikimai, kad būtų 

palengvintas sąveikumas su įvairia 

naudotojo programine įranga ir 

pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir 

tarptautiniu lygmenimis; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Pakeitimas 317 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio A dalies 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) reikalaujant, kad paslaugoms 

teikti būtina fizinė aplinka atitiktų šio 

priedo X skirsnio nuostatas. 

Or. en 

 

 


