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21.11.2016 B8-1230/1 

Alteração  1 

Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-1230/2016 

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

Línguas gestuais e intérpretes profissionais de língua gestual 

Proposta de resolução 

Citação 10-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o artigo 7.º da Diretiva 

2010/13/UE relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual (DSCSA) 

sobre a acessibilidade para as pessoas 

com deficiência visual ou auditiva, e a 

proposta de diretiva que altera a Diretiva 

2010/13/UE relativa aos serviços de 

comunicação social audiovisual 

(COM(2016)0287), e a sua supressão do 

artigo 7.º da DSCSA, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Alteração  2 

Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-1230/2016 

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

Línguas gestuais e intérpretes profissionais de língua gestual 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Reconhece que a prestação de 

serviços de interpretação de língua 

gestual de elevada qualidade: 

(a) Depende de uma análise objetiva da 

qualidade, que envolva todos os 

atores, 

(b) Tem por base as qualificações 

profissionais, 

c) Envolve a intervenção de 

especialistas representantes das 

pessoas surdas; 

2. Reconhece que a prestação de 

serviços de interpretação de língua 

gestual de elevada qualidade: 

(a) Depende de uma análise objetiva da 

qualidade, que envolva todos os 

atores, 

(b) Tem por base as qualificações 

profissionais, 

(c) Envolve a intervenção de 

especialistas representantes das 

pessoas surdas; 

(d) Depende da disponibilidade de 

recursos suficientes para formar e 

contratar intérpretes de língua 

gestual; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Alteração  3 

Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-1230/2016 

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

Línguas gestuais e intérpretes profissionais de língua gestual 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Salienta que os serviços públicos e 

estatais, incluindo os seus conteúdos em 

linha, devem ser acessíveis através de 

intermediários em pessoa, como intérpretes 

em língua gestual in loco, mas também 

através de serviços alternativos pela 

Internet e à distância, se adequado; 

10. Salienta que os serviços públicos e 

estatais, incluindo os seus conteúdos em 

linha, devem ser acessíveis através de 

intermediários em pessoa, como intérpretes 

em língua gestual in loco, mas também 

através de serviços alternativos pela 

Internet e à distância, se adequado; entende 

que o artigo 7.º da DSCSA deve ser 

preservado na revisão desta diretiva; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Alteração  4 

Terry Reintke 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-1230/2016 

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

Línguas gestuais e intérpretes profissionais de língua gestual 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Salienta que a língua gestual 

deveria ser incluída nos currículos 

escolares, de forma a sensibilizar as 

pessoas para a língua gestual e aumentar 

a sua utilização;  

Or. en 

 

 


