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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

21.11.2016 B8-1230/1 

Tarkistus  1 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Helga Stevens 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Viittomakielet ja koulutetut viittomakielen tulkit 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin 

2010/13/EU 7 artiklan palvelujen 

saattamisesta näkö- ja kuulovammaisten 

henkilöiden käytettäviksi ja ehdotuksen 

direktiiviksi audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin 

2010/13/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0287) ja 7 artiklan 

poistamisesta, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Tarkistus  2 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Helga Stevens 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Viittomakielet ja koulutetut viittomakielen tulkit 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. toteaa, että laadukkaiden 

viittomakielen tulkkauspalveluiden 

toteuttaminen 

a) riippuu objektiivisesta 

laadunarvioinnista, johon kaikki 

sidosryhmät osallistuvat, 

b) perustuu ammattipätevyyteen, 

c) sisältää kuurojen yhteisön 

asiantuntijaedustajia; 

2. toteaa, että laadukkaiden 

viittomakielen tulkkauspalveluiden 

toteuttaminen 

a) riippuu objektiivisesta 

laadunarvioinnista, johon kaikki 

sidosryhmät osallistuvat, 

b) perustuu ammattipätevyyteen, 

c) sisältää kuurojen yhteisön 

asiantuntijaedustajia; 

d) riippuu viittomakielen tulkkien 

kouluttamista ja työllistämistä 

koskevista riittävistä resursseista; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Tarkistus  3 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Helga Stevens 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Viittomakielet ja koulutetut viittomakielen tulkit 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että julkisten ja valtiollisten 

viranomaispalveluiden, myös niiden 

verkkosisältöjen, käyttö on 

mahdollistettava välihenkilöiden, kuten 

paikalla olevien viittomakielen tulkkien, 

avulla mutta tarpeen mukaan myös 

vaihtoehtoisten internet-pohjaisten tai 

etäpalveluiden avulla; 

10. korostaa, että julkisten ja valtiollisten 

viranomaispalveluiden, myös niiden 

verkkosisältöjen, käyttö on 

mahdollistettava välihenkilöiden, kuten 

paikalla olevien viittomakielen tulkkien, 

avulla mutta tarpeen mukaan myös 

vaihtoehtoisten internet-pohjaisten tai 

etäpalveluiden avulla; katsoo, että 

nykyisen audiovisuaalisia mediapalveluja 

koskevan direktiivin 7 artikla on 

säilytettävä kyseisen direktiivin 

tarkistamisen yhteydessä; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Tarkistus  4 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Helga Stevens 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Viittomakielet ja koulutetut viittomakielen tulkit 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. korostaa, että viittomakieli olisi 

sisällytettävä opetussuunnitelmaan 

viittomakieltä koskevan tiedon ja sen 

käytön lisäämiseksi;  

Or. en 

 

 


