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6.9.2017 A8-0188/308 

Grozījums Nr.  308 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – kreisā sleja – V iedaļa – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens 

pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa 

vietnes, ko izmanto pasažieru transporta 

pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām 

iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu 

pārdošana un reāllaika informācijas 

sniegšana; pašapkalpošanās termināli, 

biļešu automāti un reģistrācijas automāti, 

ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta 

pakalpojumus 

Gaisa, autobusu, tālsatiksmes autobusu, 

dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta 

pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto 

pasažieru transporta pakalpojumu 

sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstīti 

pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un 

reāllaika informācijas sniegšana; 

pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti 

un reģistrācijas automāti, ko izmanto, 

sniedzot pasažieru transporta, mobilitātes 

un tūrisma pakalpojumus 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/309 

Grozījums Nr.  309 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

(a) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to bezšķēršļu pieejamības 

īpašībām un struktūru pieejamos formātos, 

nodrošinot šādi: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/310 

Grozījums Nr.  310 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) informācijas saturs ir pieejams 

tādos teksta formātos, ko var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus lietotāji var attēlot dažādos veidos 

un izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, un 

(i) informāciju nodrošina pieejamā 

tīmekļa vietnes formātā un cita veida 

elektroniskā dokumentā, ko padara viegli 

uztveramu, izmantojamu, saprotamu un 

noturīgu saskaņā ar b) apakšpunktu, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Grozījums Nr.  311 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

(ii) norāda un paskaidro, kā lietot 

pakalpojuma pieejamības funkcijas, 

tostarp attiecībā uz transportlīdzekļu, 

apkārtējās infrastruktūras un būvētās 

vides pieejamību, un sniedz informāciju 

par palīdzību saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 1107/2006, Regulu (ES) 

Nr. 1177/2010, Regulu (ES) 

Nr. 1371/2007 un Regulu (ES) 

Nr. 181/2011; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Grozījums Nr.  312 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma 

sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) 

apakšpunktu; 

(iii) pēc pieprasījuma nodrošina 

alternatīvus neelektroniskus formātus; šie 

alternatīvie neelektroniskie formāti var 

ietvert lielizmēra druku, Braila rakstu vai 

viegli lasāmu formātu; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Grozījums Nr.  313 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iiia) nodrošina alternatīvas bezteksta 

saturam, piemēram, skārienjutīgu 

saskarni vai balss vadības iespējas; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Grozījums Nr.  314 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iiib punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iiib) uzskaita un paskaidro 

izmantojamās pakalpojuma pieejamības 

funkcijas; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Grozījums Nr.  315 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas 

veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 

pieejamas Savienības un starptautiskā 

mērogā; 

(b) tīmekļa vietnes, tostarp tiešsaistes 

lietotnes, kas vajadzīgas pasažieru 

transporta, tūrisma, izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, 
padarot pieejamas konsekventā un 

piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju 

uztveri, darbību un izpratni; tas ietver 

satura noformējuma pielāgojamību un 

mijiedarbību, vajadzības gadījumā 

nodrošinot pieejamu elektronisko 

alternatīvu, tādā noturīgā veidā, kas 

veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas 

pieejamas Savienības un starptautiskā 

mērogā; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Grozījums Nr.  316 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) uz mobilajiem sakariem balstītus 

pakalpojumus, tostarp pakalpojuma 

sniegšanai nepieciešamās mobilo ierīču 

lietotnes, padarot pieejamus konsekventā 

un piemērotā veidā, lai nodrošinātu 

lietotāju uztveri, darbību un izpratni, 

ieskaitot satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, 

vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu, un tādā noturīgā 

veidā, kas veicina sadarbspēju ar 

dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta 

tehnoloģijām, kuras pieejamas Savienības 

un starptautiskā mērogā; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Grozījums Nr.  317 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – V iedaļa– A daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pieprasot, lai pakalpojuma 

sniegšanai vajadzīgā būvētā vide atbilstu 

šā pielikuma X iedaļas prasībām. 

Or. en 

 

 


