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21.11.2016 B8-1230/1 

Poprawka  1 

Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Helga Stevens 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-1230/2016 

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

w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 7 dyrektywy 

2010/13/UE o audiowizualnych usługach 

medialnych dotyczący dostępności usług 

dla osób z upośledzeniami wzroku lub 

słuchu, a także wniosek dotyczący 

dyrektywy zmieniającej dyrektywę 

2010/13/UW o audiowizualnych usługach 

medialnych (COM(2016)0287) oraz 

skreślenie w nim art. 7 dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych; 

Or. en 



AM\1110302PL.doc  PE593.660v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.11.2016 B8-1230/2 

Poprawka  2 

Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Helga Stevens 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-1230/2016 

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

w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uznaje, że świadczenie wysokiej 

jakości usług tłumaczenia na język 

migowy: 

a) jest zależne od obiektywnej oceny 

jakości z udziałem wszystkich 

zainteresowanych stron; 

b) jego podstawą są kwalifikacje 

zawodowe; 

c) obejmuje ekspertów 

reprezentujących społeczność osób 

niesłyszących; 

2. uznaje, że świadczenie wysokiej 

jakości usług tłumaczenia na język 

migowy: 

a) jest zależne od obiektywnej oceny 

jakości z udziałem wszystkich 

zainteresowanych stron; 

b) jego podstawą są kwalifikacje 

zawodowe; 

c) obejmuje ekspertów 

reprezentujących społeczność osób 

niesłyszących; 

d) jest zależne od wystarczających 

środków na szkolenie i 

zatrudnienie tłumaczy języka 

migowego; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Poprawka  3 

Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Helga Stevens 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-1230/2016 

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

w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, że usługi publiczne i 

administracyjne, w tym ich treści online, 

muszą być udostępniane za pomocą 

pośredników, takich jak obecni na miejscu 

tłumacze języka migowego, a także, w 

stosownych przypadkach, alternatywne 

usługi internetowe i usługi świadczone na 

odległość; 

10. podkreśla, że usługi publiczne i 

administracyjne, w tym ich treści online, 

muszą być udostępniane za pomocą 

pośredników, takich jak obecni na miejscu 

tłumacze języka migowego, a także, w 

stosownych przypadkach, alternatywne 

usługi internetowe i usługi świadczone na 

odległość; uważa, że art. 7 obecnej 

dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych musi zostać zachowany w 

ramach przeglądu tej dyrektywy;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Poprawka  4 

Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Helga Stevens 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-1230/2016 

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

w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla, że język migowy powinien 

zostać włączony do programów 

nauczania, aby podnieść świadomość w 

tym zakresie i rozpowszechnić 

posługiwanie się językiem migowym;  

Or. en 

 

 


