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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/258 

Изменение  258 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) домакински уреди, 

функциониращи посредством 

потребителски интерфейс 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/259 

Изменение  259 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

София Сакорафа, Малин Бьорк, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници; 

в) услуги за въздушен, автобусен, 

железопътен и воден транспорт на 

пътници, мобилност и техните 

интермодални връзки, включително 

обществен градски транспорт, като 

например метро, железопътен 

транспорт, трамвайни, тролейбусни 

и автобусни системи, както и 

таксиметрови автомобили и 

автомобили под наем, що се отнася 

до: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/260 

Изменение  260 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 i) терминали на самообслужване, 

намиращи се на територията на 

Съюза, включително автомати за 

продажба на билети, платежни 

терминали и автомати за 

регистрация на пътници; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/261 

Изменение  261 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ii) уебсайтове, услуги, базирани на 

мобилни устройства, терминали за 

интелигентно издаване на билети и 

информация в реално време; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/262 

Изменение  262 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

София Сакорафа, Малин Бьорк, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква в – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii) превозни средства, свързаната 

с тях инфраструктура и 

архитектурна среда, включително 

достъп без изкачване по стъпала на 

всички обществени гари; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/263 

Изменение  263 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) електронна търговия. е) електронна търговия, уебсайтове 

на доставчици на продукти и услуги, 

медийни и информационни 

уебсайтове, онлайн платформи и 

социални медии; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/264 

Изменение  264 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подготовката и изпълнението 

на програми по Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство;43 и 

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на 

Европейския парламент и на 

Съвета;44 

заличава се 

_________________  

43 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. за определяне 

на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския 
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фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 320). 

44 

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно 

Европейския социален фонд и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1081/2006 на Съвета 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/265 

Изменение  265 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „универсален дизайн“, или 

„дизайн за всички“, означава 

проектното решение на продукти, среди, 

програми и услуги да бъде използваемо 

за всички, във възможно най-голяма 

степен, без необходимост от адаптиране 

или специално проектно решение; 

„универсалният дизайн“ не изключва 

помощните средства за конкретни групи 

лица с функционални ограничения, 

включително за лицата с увреждания, 

когато такива са необходими; 

(2) „универсален дизайн“, или 

„дизайн за всички“, означава 

проектното решение на продукти, среди, 

програми и услуги да бъде използваемо 

за всички, във възможно най-голяма 

степен, без необходимост от адаптиране 

или специално проектно решение; 

„универсалният дизайн“ не изключва 

помощните средства за конкретни групи 

лица с функционални ограничения и 

лицата с увреждания, когато такива са 

необходими; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/266 

Изменение  266 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „лица с функционални 

ограничения“ означава лица, при които 

съществуват физически, умствени, 

интелектуални или сетивни нарушения, 

възрастово обусловени нарушения или 

други причини, свързани с 

възможностите на техния организъм — 

трайни или временни — които при 

взаимодействие с различните пречки 

стават причина за техния ограничен 

достъп до продукти и услуги и поради 

това се стига до ситуация, която налага 

адаптацията на тези продукти и услуги 

към техните специфични нужди; 

(3) „лица с функционални 

ограничения“ означава лица, при които 

съществуват физически, умствени, 

интелектуални или сетивни нарушения, 

възрастово обусловени нарушения, 

намалена подвижност или други 

причини, свързани с възможностите на 

техния организъм — трайни или 

временни — които при взаимодействие 

с различните пречки стават причина за 

техния ограничен достъп до продукти и 

услуги и поради това се стига до 

ситуация, която налага адаптацията на 

тези продукти и услуги към техните 

специфични нужди; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.9.2017 A8-0188/267 

Изменение  267 

Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, 

Малин Бьорк, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0188/2017 

Мортен Льокегор 

Изисквания за достъпност за продукти и услуги 

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

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – точка 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) „електронна търговия“ означава 

онлайн продажбата на продукти и 

услуги. 

(21) „електронна търговия“ означава 

онлайн продажбата на продукти и 

услуги, включително всякакви 

елементи, собственост на трети 

страни, необходими за извършването 

на онлайн продажбата. 

Or. en 

 


