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 PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 

 

Document de şedinţă 
 

2.7.2010 A7-0174/2010/err01 

ERATĂ 

la raportul 

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

(05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)) 

Comisia pentru transport şi turism 

Raportor: Antonio Cancian 

A7-0174/2010 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Amendamentul 46 se citeşte după cum urmează: 

Amendamentul  46 

Poziția Consiliului – act de modificare 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(1) Transportatorii și organismele de 

administrare a terminalelor, în cadrul 

domeniilor lor de competență respective, se 

asigură că sunt puse la dispoziția 

pasagerilor informații corespunzătoare și 

ușor de înțeles cu privire la drepturile care 

le revin în temeiul prezentului regulament 

(1) Transportatorii și organismele de 

administrare a terminalelor, în cadrul 

domeniilor lor de competență respective, se 

asigură că sunt puse la dispoziția 

pasagerilor informații corespunzătoare și 

ușor de înțeles cu privire la drepturile care 

le revin în temeiul prezentului regulament 



 

\tempdocRO.doc 2/2 PE440.169v02-00 

 RO 

cel târziu în momentul plecării. Aceste 

informații sunt furnizate la terminale și, 

atunci când este posibil, pe internet. La 

solicitarea unei persoane cu handicap sau 

a unei persoane cu mobilitate redusă, 

informaţiile sunt furnizate într-un format 

accesibil. Aceste informații includ datele 

de contact ale organismului sau ale 

organismelor responsabile cu asigurarea 

aplicării, desemnat sau desemnate de statul 

membru în temeiul articolului 27 alineatul 

(1). 

în momentul rezervării și cel târziu în 

momentul plecării. Aceste informații sunt 

furnizate în formate accesibile tuturor și 

în conformitate cu un model conceptual 

comun pentru datele și sistemele privind 

transportul public, la terminale și, atunci 

când este posibil, pe internet. Aceste 

informații includ datele de contact ale 

organismului sau ale organismelor 

responsabile cu asigurarea aplicării, 

desemnat sau desemnate de statul membru 

în temeiul articolului 27 alineatul (1). 

(Priveşte versiunile lingvistice BG, CS, EL, EN, ES, ET, FI, HU, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SK, 

SL .) 


