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23.10.2018 B8-0492/1 

Alteração  1 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

Fomentar o reconhecimento mútuo automático de diplomas 

Proposta de resolução 

Considerando A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que um recente 

relatório especial do Tribunal de Contas 

sobre o programa Erasmus + salientou 

que os estudantes Erasmus nem sempre 

são incentivados ou motivados a melhorar 

as suas competências linguísticas; que as 

competências linguísticas e, em 

particular, a aprendizagem da língua do 

país de acolhimento, deviam ser 

reforçadas no âmbito do programa 

Erasmus +, bem como noutros regimes de 

mobilidade semelhantes;  

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/2 

Alteração  2 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução  

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

Fomentar o reconhecimento mútuo automático de diplomas 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a melhoria dos 

procedimentos de reconhecimento dos 

diplomas de ensino superior e de ensino 

secundário e dos resultados obtidos 

durante os períodos de aprendizagem no 

estrangeiro é uma condição prévia 

fundamental para a criação de um 

Espaço Europeu da Educação1 até 2025; 

___________ 

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/communication-strengthening-

european-identity-education-culture_en.pdf 

  

Suprimido 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/3 

Alteração  3 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

Fomentar o reconhecimento mútuo automático de diplomas 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Apela aos Estados-Membros para 

que estabeleçam mecanismos que 

facilitem o reconhecimento mútuo 

automático de diplomas e de resultados 

dos períodos de aprendizagem no 

estrangeiro até 2025, em conformidade 

com os objetivos do Espaço Europeu da 

Educação e com base nos quadros 

existentes, incluindo o Quadro Europeu 

de Competências Essenciais; salienta 

igualmente a importância das ligações e 

da complementaridade entre o Espaço 

Europeu da Educação e o Espaço 

Europeu do Ensino Superior;  

Suprimido 

Or. en 

 

 


