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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/277 

Módosítás  277 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6 b) A tagállamok ösztönzőket 

nyújtanak és iránymutatást adnak a 

mikrovállalkozásoknak ezen irányelv 

végrehajtásának megkönnyítése 

érdekében. Az eljárásokat és az 

iránymutatást az érdekelt felekkel – 

többek között a fogyatékos személyekkel és 

az őket képviselő szervezetekkel – 

folytatott konzultáció keretében dolgozzák 

ki. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/278 

Módosítás  278 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Malin Björk, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2 a) Az érdekelt felekkel – többek között 

a fogyatékos személyekkel és az őket 

képviselő szervezetekkel – rendszeresen 

konzultációt folytatnak a végrehajtási 

aktusok elfogadására vonatkozó eljárás 

részeként. 

Or. en 



 

AM\1133717HU.docx  PE605.628v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/279 

Amendment  279 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok birtokában lévő, 

a gazdasági szereplőknek a 3. cikkben 

meghatározott alkalmazandó 

hozzáférhetőségi követelményeknek való 

megfelelésére, valamint a 12. cikkben 

előírt kivételek értékelésére vonatkozó 

információkat kérésre a fogyasztók 

rendelkezésére bocsátják, kivéve ha az 

ilyen információ a 765/2008/EK rendelet 

19. cikkének (5) bekezdése szerint 

titoktartási okokból nem adható ki. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok birtokában lévő, 

a gazdasági szereplőknek a 3. cikkben 

meghatározott alkalmazandó 

akadálymentességi követelményeknek 

való megfelelésére, valamint a 12. cikkben 

előírt kivételek értékelésére vonatkozó 

információkat akadálymentesen 

hozzáférhető formában a fogyasztók 

rendelkezésére bocsátják. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/280 

Módosítás  280 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8 a) A piacfelügyeleti hatóságok közötti 

információcserének és bevált gyakorlatok 

cseréjének elősegítése, valamint az ezen 

irányelvben meghatározott követelmények 

következetes alkalmazásának biztosítása 

érdekében a Bizottság a nemzeti 

hatóságok képviselői és az érdekelt felek 

képviseleti szervei – többek között a 

fogyatékos személyek és az őket képviselő 

szervezetek – által alkotott 

munkacsoportot hoz létre. 

Or. en 

 


