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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2017 A8-0188/318 

Grozījums Nr.  318 

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 – B daļa – aa punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) pielikuma B. daļas a) punktā 

noteiktās prasības jāpiemēro vismaz 

tādam tīmekļa vietņu saturam, kas 

attiecas uz šādām iespējām: 

 i) piekļuve kustības sarakstes, atlaižu 

tarifiem un savienojošām biļetēm, kā arī 

rezervācijas un pārvadājumu tarifiem; 

 ii) jebkādu pasažieru transporta 

pakalpojumu rezervācijas vai pasūtījuma 

mainīšana vai apstiprināšana; 

 iii) reģistrēšanās; 

 iv) piekļuve personīgajam ceļojuma 

plānam; 

 v) piekļuve lidojuma statusam; 

 vi) accessing a personal customer 

account; 

 vii) accessing carrier contact 

information; 

 viii) accessing information on transport 

assistance available. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Grozījums Nr.  319 

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 – C daļa – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

C. Uz mobilajām iekārtām balstīti 

pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un 

reāllaika informācijas sniegšana: 

svītrots 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Grozījums Nr.  320 

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 – D daļa – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

D. Pašapkalpošanās termināli, biļešu 

automāti un reģistrācijas automāti, ko 

izmanto, sniedzot pasažieru transporta 

pakalpojumus: 

D. Pašapkalpošanās termināli, biļešu 

automāti un reģistrācijas automāti, ko 

izmanto, sniedzot pasažieru transporta un 

tūrisma pakalpojumus: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Grozījums Nr.  321 

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 – D daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas 

vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, 

tos projektē un ražo, padarot pieejamus 

šādus elementus: 

Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti un personas ar traucējumiem, 

kas saistīti ar novecošanu un veselību, pēc 

iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu 

produktus, tos projektē un ražo, ievērojot 

šādas bezšķēršļu pieejamības prasības: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Grozījums Nr.  322 

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 – D daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) tai jābūt uztveramai ar vairāk nekā 

vienu sensoro kanālu, 

i) ir uztverama ar vairāk nekā vienu 

sensoro kanālu, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Grozījums Nr.  323 

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 – D daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) jābūt saprotamai; ii) ir saprotama, 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.9.2017 A8-0188/324 

Grozījums Nr.  324 

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 – D daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) jābūt viegli uztveramai; iii) ir viegli uztverama; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Grozījums Nr.  325 

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 – D daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iiia) uzskaita produkta pieejamības 

elementus un izskaidro, kā šos elementus 

ieslēgt un izmantot, un tā saderību ar 

tehniskajiem palīglīdzekļiem, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Grozījums Nr.  326 

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 – D daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iv daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iv) un tā ir sagatavota, izmantojot 

attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā 

paredzētos izmantošanas apstākļus; 

iv) ir sagatavota, izmantojot attiecīga 

lieluma un veida burtus ar pietiekamu 

rakstzīmju un fona kontrastu, lai 

maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot 

vērā paredzētos lietošanas apstākļus; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Grozījums Nr.  327 

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 – D daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) produkta sasaisti ar palīgierīcēm. d) nodrošina produkta savienojamību 

ar palīgierīcēm un tehniskajiem 

palīglīdzekļiem, tostarp, dzirdes 

aparātiem, indukcijas spolēm, 

kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm 

vājdzirdīgiem; produkts nodrošina arī 

lietotāja privāto austiņu izmantošanu. 

Or. en 

 

 

 


