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6.9.2017 A8-0188/318 

Изменение  318 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение І – раздел V – част Б – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) като минимум, съдържанието 

на уебсайтовете, отнесено към 

следните процеси, трябва да отговаря 

на изискванията на буква а): 

 i) достъп до разписания, 

специални намалени цени и 

комбинирани билети, както и до цени 

за резервиране и превоз; 

 ii) резервация или промяна на 

резервация или резервиране, 

включително всички услуги за 

пътнически превоз; 

 iii) регистрация на пътници; 

 iv) достъп до личен план за 

пътуване; 

 v) достъп до статуса на превоза; 

 vi) достъп до личен клиентски 

акаунт; 

 vii) достъп до осъществяване на 

контакт с превозвача; 

 viii) достъп до информация във 

връзка с предлаганата помощ при 

превоз. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Изменение  319 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част В– заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В. услуги, базирани на мобилни 

устройства, терминали за 

интелигентно издаване на билети и 

за информация в реално време; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1133704BG.docx  PE605.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.9.2017 A8-0188/320 

Изменение  320 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Г. терминали на самообслужване, 

автомати за продажба на билети и 

автомати за регистрация на пътници, 

използвани за предоставянето на услуги 

за пътнически превоз; 

Г. терминали на самообслужване; 

автомати за продажба на билети и 

автомати за регистрация на пътници, 

използвани за предоставянето на услуги 

за пътнически превоз и туризъм: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Изменение  321 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 2 – параграф 1 – уводни думи 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се увеличи максимално 

очакваната употреба на продуктите от 

хора с функционални ограничения, 

включително от хора с увреждания и 

хора с възрастово обусловени 

нарушения, проектното решение и 

производството на продуктите се 

осъществява, като се осигурява 

достъпността на следните: 

С цел да се увеличи максимално 

очакваната употреба на продуктите от 

хора с функционални ограничения, 

включително от хора с увреждания и 

хора с възрастово и здравно-обусловени 

нарушения, проектното решение и 

производството на продуктите се 

осъществява, като се спазват следните 

изисквания за безпрепятствена 

достъпност: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Изменение  322 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) трябва да бъде предоставена 

чрез повече от един сетивен канал; 

i) се предоставя чрез повече от 

един сетивен канал; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Изменение  323 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) трябва да бъде разбираема; ii) е разбираема; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Изменение  324 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) трябва да бъде достъпна за 

сетивата; 

iii) е достъпна за сетивата; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Изменение  325 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква а – подточка iii а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) в нея се изброява и разяснява 

как се задействат и използват 

характеристиките на продукта по 

отношение на достъпността и 

неговата съвместимост с помощни 

технологии; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Изменение  326 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква а – подточка iv 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iv) трябва да има адекватен размер 

на шрифта при предвидими условия на 

употреба; 

iv) има адекватен размер и вид на 

шрифта с достатъчен контраст 

между шрифта и фона с цел 

постигане на максимална четливост 
при предвидими условия на употреба; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Изменение  327 

Карима Дели 

от името на комисията по транспорт и туризъм 

 

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 

Приложение I – раздел V – част Г – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) свързването на продукта с 

помощни средства. 

г) съвместимостта на продукта с 

помощни средства и технологии, 

включително слухови технологии, 

като например слухови апарати, 

теленамотки, кохлеарни импланти и 

спомагателни слухови устройства; 

продуктът да позволява също 

използването на индивидуални 

слушалки. 

Or. en 

 

 


