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Изменение  1 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

Хелга Стивънс 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Жестомимични езици и професионални преводачи на жестомимичен език 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид член 7 от 

Директива 2010/13/EС относно 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги, който се отнася до 

достъпността на медийните услуги 

за хората с увредено зрение или слух, и 

предложението за директива за 

изменение на Директива 2010/13/EС 

относно предоставянето на 

аудиовизуални медийни услуги 

(COM(2016)0287), което предвижда 

заличаването на този член; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Изменение  2 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

Хелга Стивънс 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Жестомимични езици и професионални преводачи на жестомимичен език 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. потвърждава, че предоставянето 

на висококачествени услуги за 

превод на жестомимичен език: 

а) зависи от обективна оценка на 

качеството с участието на всички 

заинтересовани страни, 

б) се основава на професионалната 

квалификация, 

в) включва експерти, които са 

представители на глухите хора; 

2. потвърждава, че предоставянето 

на висококачествени услуги за 

превод на жестомимичен език: 

а) зависи от обективна оценка на 

качеството с участието на всички 

заинтересовани страни, 

б) се основава на професионална 

квалификация, 

в) включва експерти, които са 

представители на глухите хора; 

г) зависи от наличието на 

достатъчно средства за 

обучаване и назначаване на 

преводачи на жестомимичен 

език; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Изменение  3 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

Хелга Стивънс 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Жестомимични езици и професионални преводачи на жестомимичен език 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава, че обществените и 

държавни служби, включително тяхното 

онлайн съдържание, трябва да станат 

достъпни чрез посредници на живо, като 

например преводачи на жестомимичен 

език, но също така и алтернативни 

онлайн и дистанционно услуги, когато е 

целесъобразно; 

10. подчертава, че обществените и 

държавни служби, включително тяхното 

онлайн съдържание, трябва да станат 

достъпни чрез посредници на живо, като 

например преводачи на жестомимичен 

език, но също така и чрез алтернативни 

онлайн и дистанционни услуги, когато е 

целесъобразно; счита, че член 7 от 

настоящата Директива относно 

предоставянето на аудиовизуални 

медийни услуги следва да бъде запазен 

при преразглеждането на тази 

директива; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Изменение  4 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

Хелга Стивънс 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Жестомимични езици и професионални преводачи на жестомимичен език 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21a. подчертава, че 

жестомимичният език следва да бъде 

включен в образователните програми, 

за да се повиши осведомеността и 

увеличи използването на 

жестомимичен език;  

Or. en 

 

 


