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6.9.2017 A8-0188/308 

Alteração  308 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – coluna da esquerda – Secção V – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Serviços de transporte aéreo, rodoviário, 

ferroviário, marítimo e fluvial de 

passageiros; sítios Web utilizados na 

prestação de serviços de transporte de 

passageiros; serviços baseados em 

dispositivos móveis, serviços de bilhética 

inteligente e informação em tempo real; 

terminais self-service, máquinas de 

emissão de bilhetes e máquinas de registo 

utilizados na prestação de serviços de 

transporte de passageiros  

Serviços de transporte aéreo, rodoviário, 

ferroviário, marítimo e fluvial de 

passageiros; sítios Web utilizados na 

prestação de serviços de transporte de 

passageiros; serviços baseados em 

dispositivos móveis, serviços de bilhética 

inteligente e informação em tempo real; 

terminais self-service, máquinas de 

emissão de bilhetes e máquinas de registo 

utilizados na prestação de serviços de 

transporte de passageiros, mobilidade e 

turismo 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/309 

Alteração  309 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

a) As informações em formatos 

acessíveis sobre o funcionamento dos 

serviços e sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 

acessibilidade sem barreiras devem 

respeitar os seguintes elementos: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/310 

Alteração  310 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea I) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

i) essas informações devem ser 

disponibilizadas num formato Web 

acessível e em documentos eletrónicos 

fora de linha, tornando-as mais 

percetíveis, operacionais, compreensíveis 

e fiáveis, em conformidade com a alínea 

b), 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Alteração  311 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual; 

ii) o modo de utilização das 

características de acessibilidade do 

serviço, incluindo a acessibilidade de 

veículos e das infraestruturas e áreas 

construídas envolventes, deve estar 

indicado e explicado, devendo ser 

fornecidas informações sobre a 

assistência proporcionada, em 

conformidade com os Regulamentos (UE) 

n.º 1107/2006, (UE) n.º 1177/2010, (UE) 

n.º 1371/2007 e (UE) n.º 181/2011; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

6.9.2017 A8-0188/312 

Alteração  312 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação 

do serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b); 

iii) os formatos não eletrónicos 

alternativos devem ser disponibilizados 

mediante pedido; tais formatos podem 

incluir caracteres grandes, Braille ou 

formatos de leitura fácil; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Alteração  313 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-A) devem ser fornecidas alternativas 

a conteúdos não textuais, nomeadamente 

ecrãs táteis e opções controladas pela voz; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Alteração  314 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii-B) devem ser enumeradas e 

explicadas as características de 

acessibilidade do serviço disponíveis; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Alteração  315 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, permitindo 

adaptar a apresentação do conteúdo, 

incluindo as funções interativas, e 

prevendo, se necessário, uma alternativa 

eletrónica acessível; e de um modo que 

facilite a interoperabilidade com vários 

agentes utilizadores e tecnologias 

assistenciais disponíveis na União e a nível 

internacional; 

b) Os sítios Web, incluindo as 

aplicações em linha necessárias para a 

prestação de serviços de transporte de 

passageiros, turismo, alojamento e 

restauração, devem ser acessíveis de um 

modo coerente e adequado que facilite a 

perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo, quando 

necessário, adaptar a apresentação de 

conteúdos, incluindo as funções 

interativas, e prevendo uma alternativa 

eletrónica acessível, se necessário, de um 

modo fiável que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Alteração  316 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Os serviços móveis devem ser 

acessíveis – incluindo as aplicações 

móveis necessárias para a prestação do 

serviço –, de um modo coerente e 

adequado que facilite a perceção, a 

utilização e a compreensão pelos 

utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível, e de um modo fiável que facilite 

a interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias de apoio 

disponíveis na União e a nível 

internacional; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Alteração  317 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 

Anexo I – Secção V – parte A – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) As áreas construídas que são 

necessárias para a prestação do serviço 

devem ser conformes com a secção X do 

presente anexo. 

Or. en 

 

 


