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6.9.2017 A8-0188/318 

Amendamentul  318 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea B – litera aa (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Cel puțin conținutul site-urilor 

web care face referire la următoarele 

operațiuni trebuie să corespundă 

cerințelor prevăzute la litera (a): 

 (i) accesul la orare, tarife speciale 

reduse și bilete pentru întreaga rețea, 

precum și la detalii privind prețurile de 

rezervare și transport; 

 (ii) rezervarea sau modificarea unei 

rezervări, inclusiv a tuturor serviciilor 

pentru transportul de persoane; 

 (iii) check-in; 

 (iv) accesul la itinerariul de călătorie 

personal; 

 (v) accesul la situația unui zbor; 

 (vi) accesul la contul personal de 

client; 

 (vii) accesul la informațiile de contact 

ale transportatorului; 

 (viii) accesul la informații cu privire la 

asistența de transport oferită. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Amendamentul  319 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea C – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

C. Servicii integrate pe dispozitivele 

mobile, sisteme inteligente de emitere a 

biletelor și transmitere în timp real a 

informațiilor 

eliminat 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Amendamentul  320 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

D. Terminale pentru autoservire, 

automate pentru tichete și automate de 

check-in utilizate pentru prestarea de 

servicii de transport de călători 

D. Terminale pentru autoservire, 

automate pentru tichete și automate de 

check-in utilizate pentru prestarea de 

servicii de transport de călători și turistice 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Amendamentul  321 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente: 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă și de sănătate, produsele trebuie să 

fie proiectate și fabricate în așa fel încât să 

se respecte următoarele cerințe de 

accesibilitate fără bariere: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Amendamentul  322 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera a – subpunctul i 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

(i) sunt disponibile prin intermediul 

mai multor canale senzoriale; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Amendamentul  323 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera a – subpunctul ii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt ușor de înțeles; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Amendamentul  324 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera a – subpunctul iii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) sunt sesizabile; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Amendamentul  325 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) enumeră și explică modul de 

activare și de utilizare a caracteristicilor 

de accesibilitate ale produsului și 

compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 

de asistență; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Amendamentul  326 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera a – subpunctul iv 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile; 

(iv) sunt disponibile în caractere de 

dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un 

contrast suficient între caractere și fundal 

pentru a maximiza lizibilitatea în condiții 
de utilizare previzibile; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Amendamentul  327 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(d) compatibilitatea produsului cu 

dispozitivele și tehnologiile de asistență, 

inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi 

protezele auditive, bobinele de telefon, 

implanturile cohleare și dispozitivele de 

ascultare asistată; produsul permite, de 

asemenea, utilizarea căștilor personale. 

Or. en 

 

 


