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6.9.2017 A8-0188/318 

Pakeitimas 318 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio B dalies a a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) bent a punkte nurodytus 

reikalavimus turi atitikti interneto 

svetainių turinys, susijęs su šiomis 

operacijomis: 

 i) galimybės sužinoti tvarkaraščius, 

kainų nuolaidas, įsigyti visame transporto 

tinkle galiojančius bilietus, sužinoti 

užsakymo ir vežimo kainų detales, 

teikimu; 

 ii) užsakymu arba užsakymo ar 

rezervacijos, apimant visą transporto 

infrastruktūrą, keitimu; 

 iii) užsiregistravimu; 

 iv) prieigos prie asmeninio kelionės 

plano teikimu; 

 v) galimybės sužinoti skrydžio statusą 

teikimu; 

 vi) prieigos prie asmeninės kliento 

paskyros teikimu; 

 vii) prieigos prie vežėjo kontaktinių 

duomenų teikimu; 

 viii) prieigos prie informacijos apie 

siūlomą pagalbą naudojantis transportu 

teikimu. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Amendment  319 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio C dalies antraštinė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

C. Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos 

paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 

informacija realiuoju laiku 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Pakeitimas 320 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies antraštinė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

D. Savitarnos terminalai, bilietų 

pardavimo automatai ir registravimo 

aparatai, naudojami keleivinio transporto 

paslaugoms teikti  

D. Savitarnos terminalai, bilietų 

pardavimo automatai ir registravimo 

aparatai, naudojami keleivinio transporto ir 

turizmo paslaugoms teikti 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Pakeitimas 321 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto įvadinis sakinys 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 

naudotų funkcinių sutrikimų turintys 

asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, 

turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, 

gaminiai projektuojami ir gaminami 

užtikrinant šių elementų prieinamumą: 

Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau 

naudotų funkcinių sutrikimų turintys 

asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, 

turinčius su amžiumi ir sveikata susijusių 

sutrikimų, gaminiai projektuojami ir 

gaminami laikantis šių prieinamumo be 

kliūčių reikalavimų: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Pakeitimas 322 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) turi būti pateikiama keliomis 

juslėmis atpažįstamu būdu; 

i) pateikiama keliomis juslėmis 

atpažįstamu būdu; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Pakeitimas 323 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto a papunkčio ii punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) turi būti suprantama; ii) yra suprantama; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Pakeitimas 324 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto a papunkčio iii punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) turi būti pastebima; iii) yra pastebima; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Pakeitimas 325 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto a papunkčio iii a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) joje išvardijamos gaminio 

prieinamumo savybės ir paaiškinama, 

kaip jas aktyvuoti ir kaip jomis naudotis, 

taip pat nurodomas jo suderinamumas su 

pagalbinėmis technologijomis; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Pakeitimas 326 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto a papunkčio iv punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 

šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo 

sąlygas; 

iv) turi būti pateikiama tinkamo dydžio 

ir tipo šriftu užtikrinant pakankamą 

kontrastą tarp ženklų ir fono siekiant kuo 

didesnio įskaitomumo, atsižvelgiant į 

numatytas naudojimo sąlygas; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Pakeitimas 327 

Karima Delli 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo V skirsnio D dalies 1 punkto d papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) gaminio sąsajos su pagalbiniais 

prietaisais. 

d) gaminio suderinamumas su 

pagalbiniais prietaisais ir technologijomis, 

įskaitant klausos techniką, tokią kaip 

klausos aparatai, teleritės, kochleariniai 

implantai ir pagalbiniai klausos 

įrenginiai; gaminyje taip pat užtikrinama 

galimybė naudoti asmenines ausines. 

Or. en 

 

 

 

 

 


