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21.11.2016 B8-1230/1 

Ændringsforslag  1 

Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helga Stevens 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1230/2016 

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

Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke 

Forslag til beslutning 

Henvisning 10 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til artikel 7 i direktiv 

2010/13/EU om audiovisuelle 

medietjenester (AVMS-direktivet) om 

tilgængelighed for syns- og 

hørehæmmede og til forslaget til direktiv 

om ændring af direktiv 2010/13/EU om 

audiovisuelle medietjenester 

(COM(2016)0287 og dets fjernelse af 

artikel 7 i AVMS-direktivet, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Ændringsforslag  2 

Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helga Stevens 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1230/2016 

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

Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. erkender, at tilvejebringelsen af 

tegnsprogstolketjenester af høj kvalitet: 

a) er afhængig af en objektiv 

vurdering, der inddrager alle aktører 

b) er baseret på faglige kvalifikationer 

c) inddrager ekspertrepræsentanter fra 

døvesamfundet 

2. erkender, at tilvejebringelsen af 

tegnsprogstolketjenester af høj kvalitet: 

a) er afhængig af en objektiv 

vurdering, der inddrager alle aktører 

b) er baseret på faglige kvalifikationer 

c) inddrager ekspertrepræsentanter fra 

døvesamfundet 

d) er afhængig af tilstrækkelige 

midler til at uddanne og ansatte 

tegnsprogstolke; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Ændringsforslag  3 

Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helga Stevens 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1230/2016 

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

Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. understreger, at offentlige og statslige 

tjenester, herunder deres onlineindhold, 

skal gøres tilgængeligt via direkte 

formidlere såsom online-tegnsprogstolke, 

men også via alternative internetbaserede 

tjenester samt fjerntjenester, hvor det er 

relevant; 

10. understreger, at offentlige og statslige 

tjenester, herunder deres onlineindhold, 

skal gøres tilgængeligt via direkte 

formidlere såsom online-tegnsprogstolke, 

men også via alternative internetbaserede 

tjenester samt fjerntjenester, hvor det er 

relevant; mener, at artikel 7 i det 

nuværende AVSM-direktiv skal bevares i 

forbindelse med revisionen af dette 

direktiv; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Ændringsforslag  4 

Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helga Stevens 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1230/2016 

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

Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. understreger, at tegnsprog bør 

medtages undervisningsplaner for at øge 

bevidstheden om og øge anvendelsen af 

tegnsprog;  

Or. en 

 

 


