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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2017 A8-0188/318 

Módosítás  318 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – B rész – a a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A honlapnak meg kell felelnie az 

a) pontban meghatározott 

követelményeknek, legalább a következő 

tartalmak terén: 

 i. hozzáférés a menetrendekkel, 

árkedvezményekkel és kombinált 

jegyekkel, valamint a foglalási és szállítási 

díjakkal kapcsolatos információkhoz; 

 ii. foglalás vagy foglalás módosítása 

az összes személyszállítási szolgáltatásra 

vonatkozóan; 

 iii. bejelentkezés; 

 iv. hozzáférés a személyes útitervhez; 

 v. hozzáférés a járat státuszához; 

 vi. hozzáférés a személyes 

ügyfélfiókhoz; 

 vii. hozzáférés a szállítóval való 

kapcsolatfelvételi funkcióhoz; 

 viii. hozzáférés az igénybe vehető 

szállítási segítségre vonatkozó 

információkhoz. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/319 

Módosítás  319 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – C rész – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

C. mobileszköz-alapú szolgáltatások, 

intelligens jegyértékesítési rendszerek és 

valós idejű tájékoztatás; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/320 

Módosítás  320 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

D. önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 

automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 

automaták; 

D. A személyszállítási 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 A8-0188/321 

Módosítás  321 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 1 bekezdés – bevezető szöveg 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket: 

A funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral és egészségi állapottal 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

a következő akadálymentes 

hozzáférhetőségi követelményeknek: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/322 

Módosítás  322 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/323 

Módosítás  323 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. érthetőknek kell lenniük; (A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/324 

Módosítás  324 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. észlelhetőknek kell lenniük; (A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/325 

Módosítás  325 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. fel kell sorolniuk és el kell 

magyarázniuk, hogy hogyan kell aktiválni 

és használni a termék akadálymentesített 

elemeit, valamint annak a támogató 

technológiákkal való kompatibilitását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/326 

Módosítás  326 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 1 bekezdés – a pont – ivpont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

iv. betűtípusa megfelelő méretű és 

típusú, elegendő kontraszttal a karakterek 

és a háttér között az előrelátható használat 

feltételei melletti maximális olvashatóság 

biztosításához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/327 

Módosítás  327 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 1 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

d) a termék és a támogató eszközök és 

technológiák közötti kompatibilitás, 

ideértve a hallást segítő technológiákat is, 

így a hallókészülékeket, telecoilokat, 

cochleáris implantátumokat és 

hallássegítő eszközöket; a terméket saját 

headsettel is lehessen használni. 

Or. en 

 

 


