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6.9.2017 A8-0188/318 

Alteração  318 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – Parte B – ponto a-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Os conteúdos dos sítios Web 

relacionados com as seguintes operações 

devem cumprir, pelo menos, os requisitos 

constantes da alínea a): 

 (i) acesso a horários, tarifas 

promocionais e carteira de bilhetes, bem 

como preços de transporte e reserva; 

 (ii) reserva ou alteração de uma 

reserva, incluindo todos os serviços de 

transporte de passageiros; 

 (iii) registo; 

 (iv) acesso a um plano de viagem 

pessoal; 

 (v) acesso à condição do transporte; 

 (vi) acesso a uma conta de cliente 

pessoal; 

 (vii) acesso ao contacto com a 

transportadora; 

 (viii) acesso à informação referente à 

assistência prestada em transporte. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Alteração  319 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – secção V – parte C – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

C. Serviços baseados em dispositivos 

móveis, serviços de bilhética inteligente e 

informação em tempo real 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Alteração  320 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – secção V – parte D – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

D. Terminais self-service, máquinas de 

emissão de bilhetes e máquinas de registo 

utilizados na prestação de serviços de 

transporte de passageiros 

D. Terminais self-service, máquinas de 

emissão de bilhetes e máquinas de registo 

utilizados na prestação de serviços de 

turismo e transporte de passageiros: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Alteração  321 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – secção V – parte D – ponto 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade, os produtos 

devem ser concebidos e fabricados de 

forma a que sejam acessíveis os seguintes 

elementos: 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade e a saúde, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

respeitados os seguintes requisitos de 

acessibilidade sem barreiras: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Alteração  322 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – parte D – ponto 1 – alínea a) – subalínea i) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)   

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

6.9.2017 A8-0188/323 

Alteração  323 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – parte D – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) ser facilmente compreensíveis; (Não se aplica à versão portuguesa.)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Alteração  324 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – parte D – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) ser percetíveis; (Não se aplica à versão portuguesa.)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Alteração  325 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – parte D – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (iii-A) enumerar e explicar como ativar e 

utilizar as características de acessibilidade 

do produto e a sua compatibilidade com 

tecnologias de apoio; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Alteração  326 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – parte D – ponto 1 – alínea a) – subalínea iv) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

(iv) ter um tamanho e tipo de letra 

adequados, com contraste suficiente entre 

os caracteres e o fundo, a fim de 

maximizar a sua legibilidade em 

condições de utilização previsíveis; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Alteração  327 

Karima Delli 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – secção V – parte D – ponto 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(d) A compatibilidade do produto com 

dispositivos de assistência e tecnologias, 

designadamente, tecnologias auditivas, 

tais como aparelhos auditivos, 

telebobinas, implantes cocleares e 

dispositivos auditivos de apoio; o produto 

deve permitir igualmente a utilização de 

auscultadores pessoais. 

Or. en 

 

 


