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21.11.2016 B8-1230/1 

Ändringsförslag  1 

Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

Helga Stevens 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1230/2016 

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

Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av artikel 7 i 

direktiv 2010/13/EU om audiovisuella 

medietjänster, som handlar om 

tillgänglighet för syn- och hörselskadade 

personer, och av förslaget till direktiv om 

ändring av direktiv 2010/13/EU om 

audiovisuella medietjänster 

(COM(2016)0287) och dess strykning av 

artikel 7 i direktivet om audiovisuella 

medietjänster, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Ändringsförslag  2 

Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

Helga Stevens 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1230/2016 

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

Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet erkänner att 

teckenspråkstolkning med god 

kvalitet 

a) förutsätter en objektiv 

kvalitetsbedömning där alla berörda 

parter medverkar, 

b) bygger på yrkeskvalifikationer, 

c) sker under medverkan från 

expertföreträdare för de döva. 

2. Europaparlamentet erkänner att 

teckenspråkstolkning med god 

kvalitet 

a) förutsätter en objektiv 

kvalitetsbedömning där alla berörda 

parter medverkar, 

b) bygger på yrkeskvalifikationer, 

c) sker under medverkan från 

expertföreträdare för de döva, 

d) förutsätter tillräckliga resurser för 

att utbilda och anställa 

teckenspråkstolkar. 

  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Ändringsförslag  3 

Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

Helga Stevens 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1230/2016 

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

Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet framhåller att 

offentliga tjänster och myndigheternas 

tjänster, inklusive deras innehåll på 

internet, måste göras tillgängligt via 

levande förmedlare, såsom 

teckenspråkstolkar på plats, men också via 

alternativa internetbaserade tjänster och 

distanstjänster, när så är lämpligt. 

10. Europaparlamentet framhåller att 

offentliga tjänster och myndigheternas 

tjänster, inklusive deras innehåll på 

internet, måste göras tillgängligt via 

levande förmedlare, såsom 

teckenspråkstolkar på plats, men också via 

alternativa internetbaserade tjänster och 

distanstjänster, när så är lämpligt. 

Parlamentet anser att artikel 7 i det 

nuvarande direktivet om audiovisuella 

tjänster måste få finnas kvar i det 

reviderade direktivet. 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Ändringsförslag  4 

Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

Helga Stevens 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1230/2016 

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

Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet betonar att 

teckenspråk bör inkluderas i läroplanerna 

för att öka medvetenheten om och 

användningen av teckenspråk.  

Or. en 

 

 


