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21.11.2016 B8-1230/1 

Amendamentul  1 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

Helga Stevens 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 

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

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști în limbajul semnelor 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere articolul 7 din Directiva 

2010/13/UE privind serviciile mass-media 

audiovizuale în ceea ce privește 

accesibilitatea pentru persoanele cu 

deficiențe de văz sau de auz și propunerea 

de directivă de modificare a Directivei 

2010/13/UE privind serviciile mass-media 

audiovizuale (COM(2016)0287), precum 

și eliminarea de către aceasta a 

articolului 7 din directiva menționată; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Amendamentul  2 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

Helga Stevens 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 

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

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști în limbajul semnelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. recunoaște că furnizarea de servicii 

de interpretare de înaltă calitate în 

limbajul semnelor: 

(a) depinde de o evaluare obiectivă a 

calității, care să implice toate 

părțile interesate, 

(b) se bazează pe calificări 

profesionale, 

(c) implică experți reprezentanți ai 

comunității persoanelor surde; 

2. recunoaște că furnizarea de servicii 

de interpretare de înaltă calitate în 

limbajul semnelor: 

(a) depinde de o evaluare obiectivă a 

calității, care să implice toate 

părțile interesate, 

(b) se bazează pe calificări 

profesionale, 

(c) implică experți reprezentanți ai 

comunității persoanelor surde; 

(d) depinde de existența unor resurse 

suficiente pentru a forma și angaja 

interpreți în limbajul semnelor; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Amendamentul  3 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

Helga Stevens 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 

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

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști în limbajul semnelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază că serviciile publice și 

guvernamentale, inclusiv conținutul lor 

online, trebuie să fie accesibile prin 

intermediari în direct, cum ar fi interpreții 

în limbajul semnelor la fața locului, dar și 

prin servicii alternative pe internet și la 

distanță, atunci când este cazul; 

10. subliniază că serviciile publice și 

guvernamentale, inclusiv conținutul lor 

online, trebuie să fie accesibile prin 

intermediari în direct, cum ar fi interpreții 

în limbajul semnelor la fața locului, dar și 

prin servicii alternative pe internet și la 

distanță, atunci când este cazul; consideră 

că articolul 7 din actuala Directivă 

privind serviciile mass-media audiovizuale 

trebuie menținut în versiunea revizuită; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Amendamentul  4 

Terry Reintke 

în numele Grupului Verts/ALE 

Helga Stevens 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 

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

Limbajul semnelor și interpreții profesioniști în limbajul semnelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază că limbajul semnelor ar 

trebui inclus în programele de învățământ 

pentru a îmbunătăți gradul de 

sensibilizare cu privire la limbajul 

semnelor și a consolida folosirea acestuia;  

Or. en 

 

 


