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Alteração  1 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º - 1 (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 - 1. Considera essencial manter uma 

abordagem baseada nos direitos ao tratar 

a questão da deficiência em todos os 

domínios políticos; 

Or. en 

 

Alteração  2 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE); 

1. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem um ensino e prestações sociais 

de qualidade e inclusivos e a adotarem 

medidas adequadas e eficazes para as 

crianças com deficiência e/ou necessidades 

educativas especiais (NEE); 

Or. it 

Alteração  3 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 
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Projeto de parecer Alteração 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré‑ escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE); 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos, de criarem ou 

apoiarem estruturas adequadas para as 

crianças com deficiência e/ou necessidades 

educativas especiais (NEE), e de 

assegurarem a estabilidade do emprego e 

uma remuneração digna aos prestadores 

de cuidados em meio escolar; 

Or. fr 

 

Alteração  4 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE); 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE), que também devem poder 

prestar apoio individual, no interesse 

dessas crianças; 

Or. en 

Alteração  5 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 
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Projeto de parecer Alteração 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE); 

1. Insta os Estados-Membros a 

reconhecerem a importância de uma 

educação pré-escolar, de um ensino 

primário e de prestações sociais de 

qualidade e inclusivos e a criarem 

estruturas adequadas para as crianças com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais (NEE), nomeadamente crianças 

migrantes e crianças vítimas de 

discriminação múltipla, para responder a 

diferentes necessidades específicas e 

assegurar uma inclusão bem-sucedida dos 

migrantes e das minorias no ensino 

regular; 

Or. en 

Alteração  6 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Exorta os Estados-Membros a 

garantirem a adoção de medidas, 

incluindo um financiamento suficiente, 

com vista à prestação de uma assistência 

adequada aos alunos e estudantes com 

deficiência, bem como à formação do 

pessoal das infraestruturas de educação e 

aprendizagem ao longo da vida; 

Or. en 

Alteração  7 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Insta a Comissão a apoiar melhor 

os esforços dos Estados-Membros para 

eliminar as barreiras jurídicas e 

organizacionais e assegurar a igualdade 

de acesso das pessoas com deficiência a 

uma educação e formação inclusivas, 

incluindo ao ensino e formação 

profissionais e à educação de adultos, à 

cultura, ao turismo e ao desporto; realça 

a importância de garantir a 

disponibilidade, a acessibilidade e a 

razoabilidade dos preços dos serviços de 

apoio individualizado às pessoas com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  8 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Lamenta os sucessivos cortes no 

financiamento público à educação em 

virtude da crise económica vivida na 

Europa; relembra que a educação 

constitui um direito humano fundamental 

e um bem comum; 

Or. it 

Alteração  9 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Tendo em conta o elevado nível de 
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abandono escolar precoce entre os jovens 

com deficiência e/ou NEE, apela a um 

maior aproveitamento das oportunidades 

proporcionadas pela aprendizagem ao 

longo da vida e à oferta de alternativas 

atrativas; 

Or. en 

Alteração  10 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Exorta a Comissão, em conjunto 

com os Estados-Membros, a estabelecer 

objetivos para a participação no ensino e 

na formação, a redução da pobreza e o 

emprego das pessoas com deficiência e 

das pessoas com necessidades especiais, 

bem como a acompanhar e avaliar 

atentamente a situação dessas pessoas a 

nível local, regional, nacional e da UE; 

Or. en 

Alteração  11 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a garantirem uma recolha de 

dados eficaz através de indicadores claros 

em matéria de pessoas com deficiência no 

que se refere ao acesso ao ensino, em 

particular dados sobre pessoas com 

elevada dependência; 

Or. it 
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Alteração  12 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Incentiva o intercâmbio de boas 

práticas em matéria de educação e 

aprendizagem ao longo da vida inclusivas, 

para os professores, o pessoal e os órgãos 

de gestão dos estabelecimentos de ensino, 

os estudantes e os alunos com deficiência; 

Or. en 

Alteração  13 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Lamenta que, de entre os 

indicadores relativos aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

UE, o referente à educação não seja 

desagregado por deficiência; sublinha 

que a Estratégia Europeia para a 

Deficiência deve procurar colmatar as 

lacunas existentes na recolha de dados 

sobre o acesso ao ensino das pessoas com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  14 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-D (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-D. Recomenda a contratação de 

conselheiros especiais para as 

universidades, centros de emprego e 

outros serviços e iniciativas no domínio 

do emprego, para aconselhar os 

estudantes com deficiência sobre as 

oportunidades de carreira; 

Or. en 

Alteração  15 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

2. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, não obstante algumas melhorias, 

as pessoas com deficiência continuarem a 

enfrentar um elevado risco de desemprego 

e de menos de 30 % terem concluído o 

ensino superior ou equivalente, e apela, 

por conseguinte, aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação, 

nomeadamente a Garantia para a 

Juventude, a iniciativa Juventude em 

Movimento e os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI); 

Or. en 

Alteração  16 

Dominique Bilde 
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Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que as crianças com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

Or. fr 

 

Alteração  17 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino secundário e 

universitário e/ou da formação 

profissional para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

Or. en 

Alteração  18 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 
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Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura, o desporto e a 

educação; 

Or. en 

Alteração  19 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação; 

2. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que tenham particularmente em 

conta as dificuldades que os jovens com 

deficiência e/ou NEE enfrentam na 

transição do ensino para o emprego e que 

utilizem, para o efeito, todos os 

instrumentos e iniciativas existentes em 

domínios como o emprego, a política de 

juventude, a cultura e a educação e a 

envolverem no processo de decisão as 

associações profissionais, as famílias das 

pessoas com deficiência e os próprios; 

Or. it 

Alteração  20 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 



 

PE607.807v01-00 12/37 AM\1129349PT.docx 

PT 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Apela a que sejam disponibilizados 

mais estágios de qualidade a que os jovens 

com deficiência possam aceder; 

Or. en 

Alteração  21 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Observa que, na Europa, apenas 

26,9 % das pessoas com deficiência na 

faixa etária dos 30 aos 39 anos 

concluíram o ensino superior ou 

equivalente, em comparação com 40,8 % 

das pessoas sem deficiência, e que a taxa 

de emprego permanece muito baixa; 

Or. en 

Alteração  22 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-B. Salienta que, no que diz respeito 

ao emprego, a disponibilização de um 

assistente pessoal durante o horário de 

trabalho é, em muitos casos, a única 

opção para as pessoas com deficiência 

trabalharem e fazerem parte da equipa, 

em vez de serem obrigadas a trabalhar a 

partir de casa; exorta os 

Estados-Membros a adotarem e 

incentivarem as medidas necessárias para 

assegurar a acessibilidade e a 
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inclusividade dos locais de trabalho; 

Or. en 

Alteração  23 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-B. Salienta que os baixos níveis de 

escolaridade, o abandono escolar precoce, 

a falta de programas adaptados, a 

discriminação, a falta de competências e 

de apoio ao emprego, bem como a 

acessibilidade dos locais de trabalho, 

continuam a ser os principais desafios 

para a inclusão no mercado de trabalho; 

Or. en 

Alteração  24 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-C. Lamenta que a taxa de emprego 

das mulheres com deficiência seja inferior 

a 50 %, expressão da dupla discriminação 

com que se defrontam, o que dificulta a 

sua plena participação na sociedade; 

Or. it 

Alteração  25 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-D (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 2-D. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que garantam a igualdade de 

acesso à educação para todos, 

nomeadamente através de programas e 

medidas específicos para os imigrantes e 

os refugiados com deficiência; 

Or. en 

Alteração  26 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-E (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-E. Faz notar que as pessoas com 

deficiência constituem parte integrante e 

ativa da sociedade no seu conjunto; nessa 

medida, insta os Estados-Membros a 

utilizarem os fundos estruturais, em 

particular o Fundo Social Europeu e o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional para melhorar o ensino e a 

formação das pessoas com deficiência, 

assim como os locais de trabalho e as 

escolas; 

Or. it 

Alteração  27 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-F (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-F. Incentiva as instituições e 

empresas públicas da UE a aplicarem 

políticas de diversificação e as Cartas da 

diversidade nacionais; 
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Or. en 

Alteração  28 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-G (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-G. Incentiva todos os 

Estados-Membros a introduzirem o 

Cartão Europeu de Deficiência; 

Or. en 

Alteração  29 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam; 

3. Considera que é essencial 

promover o acesso efetivo a atividades 

extracurriculares, como o teatro, a dança, 

a música, a arte e melhorar a informação 

destinada às pessoas com deficiência sobre 

as oportunidades de mobilidade e dedicar 

especial atenção às dificuldades com que 

estas pessoas se deparam; 

Or. en 

Alteração  30 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 
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mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam; 

mobilidade, facultar-lhes a orientação e a 

assistência necessárias e dedicar especial 

atenção às dificuldades com que estas 

pessoas se deparam, tendo em vista a sua 

resolução; 

Or. en 

Alteração  31 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam; 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade, os apoios financeiros e os 

serviços de proximidade disponíveis e 

dedicar especial atenção às dificuldades 

com que estas pessoas se deparam, 

nomeadamente as dificuldades que os 

parentes próximos enfrentam ao tentarem 

obter uma transferência para uma cidade 

mais propícia ao desenvolvimento da 

pessoa com deficiência; 

Or. fr 

 

Alteração  32 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam; 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam, prestando-lhes assistência 

sempre que possível; 
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Or. en 

Alteração  33 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam; 

3. Considera que é essencial melhorar 

a informação destinada às pessoas com 

deficiência sobre as oportunidades de 

mobilidade e dedicar especial atenção às 

dificuldades com que estas pessoas se 

deparam, nomeadamente através da 

formação adequada do pessoal das 

agências nacionais e das instituições de 

acolhimento; 

Or. en 

Alteração  34 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Recorda que, apesar dos esforços 

para tornar os programas Erasmus + e 

outras iniciativas relacionadas com a 

mobilidade mais inclusivos, a falta de 

harmonização entre os sistemas sociais 

nacionais e de portabilidade dos direitos 

constituem um enorme obstáculo à 

mobilidade das pessoas com deficiência; 

insta, por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a reforçarem a 

colaboração neste domínio, com vista a 

facilitar a mobilidade das pessoas com 

deficiência; 

Or. en 
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Alteração  35 

Silvia Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Recorda que a falta de 

portabilidade e de harmonização dos 

direitos e benefícios entre os vários 

sistemas de segurança social da UE 

dificulta a mobilidade das pessoas com 

deficiência, apesar dos esforços 

desenvolvidos para tornar mais inclusivos 

o programa Erasmus+ e outras iniciativas 

em matéria de mobilidade; por 

conseguinte, insta a Comissão e os 

Estados-Membros a reforçarem a 

colaboração neste domínio, por forma a 

facilitar a mobilidade das pessoas com 

deficiência; 

Or. it 

Alteração  36 

Eleftherios Synadinos 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Sublinha a importância crucial de 

apoiar as famílias das pessoas com 

deficiência e/ou necessidades educativas 

especiais, nomeadamente as famílias de 

crianças; nesse contexto, solicita que se 

empreendam as ações pertinentes e 

adequadas, com vista a apoiar as famílias 

afetadas mediante a proposta e a adoção 

de medidas específicas que facilitem a sua 

situação e reforcem a sua capacidade 

para responder devidamente às 

necessidades acrescidas dessas pessoas; 

Or. en 
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Alteração  37 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a impedirem práticas 

discriminatórias nos processos de seleção 

para os programas de mobilidade, tais 

como a fixação de um limite orçamental 

para o acolhimento de estudantes com 

deficiência, nomeadamente através do 

Erasmus +; recomenda, de um modo 

geral, que as necessidades financeiras dos 

jovens com deficiência sejam tidas em 

conta aquando da elaboração dos 

orçamentos dos programas de mobilidade, 

a fim de evitar discriminações; 

Or. en 

Alteração  38 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; 

4. Considera necessária uma maior 

integração dos requisitos de acessibilidade 

nas políticas da União relativas à cultura, 

nomeadamente através da aplicação do 

Tratado de Marraquexe, da revisão da 

Diretiva SCSA, da iniciativa «Capital 

Europeia da Cultura» e do programa 

«Europa Criativa»; 

Or. it 
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Alteração  39 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, à educação e ao 

desporto, bem como nas iniciativas 

legislativas conexas, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; 

Or. en 

Alteração  40 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; 

4. Toma nota dos esforços em curso 

para incluir disposições relativas ao acesso 

nos programas e iniciativas da União, apela 

a uma maior integração dos requisitos de 

acessibilidade nas políticas da União 

relativas à cultura, nomeadamente através 

da aplicação do Tratado de Marraquexe, da 

revisão da Diretiva SCSA, da iniciativa 

«Capital Europeia da Cultura» e do 

programa «Europa Criativa», e lamenta 

que o alargamento do programa «Europa 

Criativa» a países terceiros e as políticas 

de austeridade exigidas pela Comissão 

conduzam inevitavelmente à redução de 

tais esforços; 

Or. fr 
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Alteração  41 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; 

4. Congratula-se com os esforços em 

curso para incluir disposições relativas ao 

acesso nos programas e iniciativas da 

União e apela a uma maior integração dos 

requisitos de acessibilidade nas políticas da 

União relativas à cultura, nomeadamente 

através da aplicação do Tratado de 

Marraquexe, da revisão da Diretiva SCSA, 

da iniciativa «Capital Europeia da Cultura» 

e do programa «Europa Criativa»; recorda, 

contudo, a necessidade de dispor de uma 

abordagem transversal global sobre a 

acessibilidade de todos os serviços, através 

da adoção da Lei Europeia da 

Acessibilidade; 

Or. en 

Alteração  42 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Sublinha que os meios de 

comunicação social podem constituir um 

instrumento fundamental para 

sensibilizar a sociedade, combater o 

estigma e a desinformação e alterar as 

ideias falsas existentes sobre as pessoas 

com deficiência e as pessoas com 

necessidades especiais; salienta ainda 

que, ao aumentar a consciência e a 

compreensão das questões relativas à 

deficiência, da diversidade de pessoas com 
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deficiência e das suas situações, os meios 

de comunicação social podem contribuir 

ativamente para uma integração efetiva e 

bem-sucedida das pessoas com deficiência 

em todos os aspetos da vida social; 

Or. en 

Alteração  43 

Silvia Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Insta a Comissão a adotar medidas 

destinadas a garantir um acesso mais 

alargado à cultura por parte das pessoas 

com deficiência, não somente como meros 

espetadores, mas também como atores e 

protagonistas com capacidade de 

intervenção, sem qualquer tipo de 

discriminação no mundo da cultura; 

Or. it 

Alteração  44 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-B. Sublinha que os jovens com 

deficiência participam menos na prática 

de atividades físicas do que os jovens sem 

deficiência e que as escolas desempenham 

um papel importante na adoção de um 

estilo de vida saudável1; realça, assim, a 

importância de fomentar uma melhor 

participação dos jovens com deficiência 

na prática de atividades físicas; exorta os 

Estados-Membros a eliminarem 

rapidamente todos os obstáculos que 

impedem a participação das pessoas com 
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deficiência ou das pessoas com 

necessidades especiais nas atividades 

desportivas; 

 _________________ 

 1 Determinants of Participation in Sport 

and Physical Activity for Students with 

Disabilities (Fatores determinantes da 

participação dos estudantes com 

deficiência nas atividades físicas e 

desportivas), 2016 

Or. en 

Alteração  45 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Congratula-se com o maior apoio 

prestado às pessoas com deficiência, 

através do programa Erasmus +, tendo em 

vista o acesso ao desporto e solicita que 

seja dado maior incentivo às iniciativas 

destinadas a melhorar a acessibilidade e a 

participação no desporto a todos os níveis; 

5. Congratula-se com o maior apoio 

prestado às pessoas com deficiência, 

através do programa Erasmus +, tendo em 

vista o acesso ao desporto e insta a que se 

tenha em conta a necessidade de praticar 

desporto no cálculo dos subsídios por 

deficiência, ou que as pessoas com 

deficiência possam beneficiar de tarifas 

reduzidas, bem como a que se preste apoio 
às iniciativas destinadas a melhorar a 

acessibilidade e a participação no desporto 

a todos os níveis; 

Or. fr 

 

Alteração  46 

Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Congratula-se com o maior apoio 5. Congratula-se com o maior apoio 
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prestado às pessoas com deficiência, 

através do programa Erasmus +, tendo em 

vista o acesso ao desporto e solicita que 

seja dado maior incentivo às iniciativas 

destinadas a melhorar a acessibilidade e a 

participação no desporto a todos os níveis; 

prestado às pessoas com deficiência, 

através do programa Erasmus +, tendo em 

vista o acesso ao desporto e solicita que 

seja dado maior incentivo às iniciativas 

destinadas a melhorar a acessibilidade e a 

participação no desporto a todos os níveis, 

incluindo das pessoas com deficiências 

temporárias; 

Or. en 

Alteração  47 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Salienta que é essencial preparar 

os professores e formadores para 

trabalharem com crianças com 

deficiência e prestar-lhes um apoio 

adequado; incentiva os Estados-Membros 

a conceberem uma formação educativa 

inclusiva e um desenvolvimento 

profissional contínuo para professores e 

formadores, com contributos de diversas 

partes interessadas, em especial das 

organizações representativas de pessoas 

com deficiência e de profissionais com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  48 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Considera que a modernização em 

curso nos setores culturais e criativos 

pode facilitar a acessibilidade aos 

serviços, pelo que pede à Comissão e aos 
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Estados-Membros que exerçam uma 

vigilância sobre as empresas para que 

estas assegurem a acessibilidade dos 

serviços; 

Or. it 

Alteração  49 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 6 

 

Projeto de parecer Alteração 

6. Salienta a importância de melhorar 

as aptidões e competências digitais das 

pessoas com deficiência e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis em 

linha; 

6. Recorda a necessidade de colmatar 

o fosso digital e garantir que as pessoas 

com deficiência beneficiam plenamente 

da União Digital; destaca, neste contexto, 

a importância de melhorar as aptidões e 

competências digitais das pessoas com 

deficiência, nomeadamente através de 

projetos financiados pelo programa 

Erasmus +, e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis em 

linha, através de medidas eficazes contra o 

discurso de incitação ao ódio, a 

ciberintimidação e todas as formas de 

discriminação em linha; 

Or. en 

Alteração  50 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 6 

 

Projeto de parecer Alteração 

6. Salienta a importância de melhorar 

as aptidões e competências digitais das 

pessoas com deficiência e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis em 

6. Salienta a importância de melhorar 

as aptidões e competências digitais das 

pessoas com deficiência e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis e das 
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linha; pessoas com deficiência em linha; 

Or. en 

Alteração  51 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 6 

 

Projeto de parecer Alteração 

6. Salienta a importância de melhorar 

as aptidões e competências digitais das 

pessoas com deficiência e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis em 

linha; 

6. Salienta a importância de melhorar 

as aptidões e competências digitais das 

pessoas com deficiência e solicita aos 

Estados-Membros que assegurem a 

proteção dos cidadãos vulneráveis em 

linha, promovendo a literacia digital e 

mediática, tanto no contexto da 

aprendizagem não formal como no do 

ensino formal; 

Or. it 

Alteração  52 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 6-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 6-A. Exorta a Comissão a intensificar 

os seus esforços para facilitar a utilização 

de linguagem gestual na comunicação e 

no funcionamento das instituições da UE, 

a fim de melhorar as possibilidades de 

interação com os cidadãos com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  53 

Silvia Costa 
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Projeto de parecer 

N.º 6-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 6-A. Apela a todas as instituições da 

UE para respeitarem as obrigações e os 

requisitos estabelecidos na diretiva 

relativa à acessibilidade dos sítios web da 

UE; 

Or. it 

Alteração  54 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 6-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 6-A. Insta os Estados-Membros a 

transporem sem demora a Diretiva 

(UE) 2016/2102, relativa à acessibilidade 

dos sítios web e das aplicações móveis de 

organismos do setor público, por forma a 

garantir a todas as pessoas o direito à 

informação e à participação democrática; 

nessa medida, exorta as instituições 

europeias a respeitarem as obrigações e 

os requisitos previstos na diretiva em 

matéria de sítios web; 

Or. it 

Alteração  55 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 6-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 6-B. No contexto do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais, afirma a necessidade de 

assegurar a participação da sociedade 
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civil e dos representantes das pessoas com 

deficiência no diálogo civil, 

complementarmente aos parceiros sociais; 

Or. en 

Alteração  56 

Silvia Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 6-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 6-B. Pede aos Estados-Membros que 

tornem acessíveis, de forma gratuita, às 

crianças com deficiência, os instrumentos 

tecnológicos que permitem a sua plena 

inserção nas atividades educativas e de 

formação; 

Or. it 

Alteração  57 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 7 

 

Projeto de parecer Alteração 

7. Considera que a educação para a 

cidadania deve abordar as perspetivas das 
pessoas com deficiência, que se deparam 

com mais obstáculos no acesso à 

participação cívica; 

7. Insta os Estados-Membros a 

sensibilizarem os cidadãos para as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

com deficiência, que se deparam com mais 

obstáculos no acesso à participação cívica; 

Or. fr 

 

Alteração  58 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 7 
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Projeto de parecer Alteração 

7. Considera que a educação para a 

cidadania deve abordar as perspetivas das 

pessoas com deficiência, que se deparam 

com mais obstáculos no acesso à 

participação cívica; 

7. Considera que a educação para a 

cidadania ativa deve abordar as perspetivas 

das pessoas com deficiência, que se 

deparam com mais obstáculos no acesso à 

participação cívica; 

Or. en 

Alteração  59 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 7 

 

Projeto de parecer Alteração 

7. Considera que a educação para a 

cidadania deve abordar as perspetivas das 

pessoas com deficiência, que se deparam 

com mais obstáculos no acesso à 

participação cívica; 

7. Considera que a educação para a 

cidadania deve abordar as perspetivas das 

pessoas com deficiência, que se deparam 

com desproporcionadamente mais 

obstáculos, incluindo físicos, no acesso à 

participação cívica; recorda que todos os 

cidadãos têm direito de voto e exorta os 

Estados-Membros a tomarem as medidas 

necessárias para garantir que este direito 

é respeitado no caso das pessoas com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  60 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 7-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 7-A. Constata, com preocupação, que 

os refugiados e requerentes de asilo com 

deficiência enfrentam múltiplos desafios, 

como a falta de acessibilidade a 

assistência, falta de acesso à educação e 
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insuficiente acesso a tecnologias de 

assistência suscetíveis de facilitar a 

comunicação e a integração; 

Or. en 

Alteração  61 

Curzio Maltese 

 

Projeto de parecer 

N.º 7-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 7-A. Frisa que, para garantir um 

processo de harmonização da legislação 

da União com as normas previstas na 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, é 

necessário acelerar a aprovação da 

diretiva «Ato Europeu da Acessibilidade» 

e convidar todos os Estados-Membros a 

assinarem e ratificarem o protocolo 

adicional à Convenção e a aplicarem as 

recomendações do Comité da ONU nos 

termos do artigo 24.º, de modo que a UE 

disponha dos meios necessários para 

promover o acesso a um ensino inclusivo 

e de qualidade; 

Or. it 

Alteração  62 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 7-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 7-B. Exorta a Comissão, em conjunto 

com os Estados-Membros e em 

cooperação com o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), a promover e proteger os 

direitos dos refugiados e requerentes de 

asilo com deficiência; incentiva os 
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Estados-Membros a partilharem boas 

práticas em matéria de programas 

inovadores e bem-sucedidos para os 

refugiados com deficiência, em especial 

nos domínios da educação especial e 

inclusiva, da formação profissional e do 

desenvolvimento de competências; 

Or. en 

Alteração  63 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 7-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 7-C. Salienta que, para avaliar melhor 

a execução e os resultados da Estratégia 

Europeia para a Deficiência, é necessário 

melhorar a recolha de dados, as 

estatísticas e o acompanhamento; 

Or. en 

Alteração  64 

Dominique Bilde 

 

Projeto de parecer 

N.º 8 

 

Projeto de parecer Alteração 

8. Solicita a concessão de 

financiamento e apoio adequados para o 

acompanhamento dos progressos, bem 

como para o controlo dos atos jurídicos 

atuais e futuros da União relativos às 

obrigações decorrentes da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD). 

8. Insta os Estados-Membros a 

acompanharem a evolução da situação ao 

nível mais local possível, a fim de 

garantirem que esta respeita os atos 

jurídicos atuais e futuros da União relativos 

às obrigações decorrentes da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD). 

Or. fr 



 

PE607.807v01-00 32/37 AM\1129349PT.docx 

PT 

Alteração  65 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 8 

 

Projeto de parecer Alteração 

8. Solicita a concessão de 

financiamento e apoio adequados para o 

acompanhamento dos progressos, bem 

como para o controlo dos atos jurídicos 

atuais e futuros da União relativos às 

obrigações decorrentes da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD). 

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. en 

Alteração  66 

Julie Ward, Helga Trüpel, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Silvia 

Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Considera ser útil adotar uma 

perspetiva de género na tomada de 

decisões e recolher dados discriminados 

por género sobre a situação das pessoas 

com deficiência e o acompanhamento das 

políticas e ações neste domínio, bem como 

dados intersetoriais sobre as pessoas 

vulneráveis e as pessoas vítimas de 

discriminação múltipla; 

Or. en 

Alteração  67 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Destaca o papel fundamental dos 

prestadores de cuidados e, em especial, da 

família, que supre, muitas vezes quase por 

completo, as necessidades de cuidados e 

assistência da pessoa com deficiência; 

salienta a necessidade urgente de políticas 

da UE e nacionais, bem como de 

iniciativas legislativas subsequentes, de 

apoio à família, tendo em conta que, em 

quase todos os casos, as mães assumem a 

gestão da deficiência e são obrigadas a 

reduzir ou a suspender a sua atividade 

profissional para prestar assistência ao 

familiar com deficiência, sobretudo no 

caso dos mais jovens e dos idosos; 

Or. en 

Alteração  68 

Michaela Šojdrová 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Exorta os Estados-Membros e a 

Comissão a apoiarem uma rede a nível da 

UE e a cooperação entre as associações 

nacionais e europeias de pessoas com 

deficiência, com vista a promover o 

intercâmbio de experiências e boas 

práticas; 

Or. en 

Alteração  69 

Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Robert Rochefort 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Considera que é necessário 

encontrar uma melhor sinergia entre a 

Estratégia Europeia para a Deficiência e 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, em particular no que diz 

respeito à educação e à formação, que 

devem ser reforçadas; 

Or. en 

Alteração  70 

Silvia Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Incita os Estados-Membros a 

adotarem instrumentos normativos e 

serviços que permitam aos pais e 

familiares de crianças com deficiência 

beneficiar de licenças e/ou de 

autorizações em contexto laboral que 

facilitem a conciliação entre o trabalho e 

o apoio familiar; 

Or. it 

Alteração  71 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-A. Apela a uma maior utilização das 

ferramentas digitais e da digitalização 

para apoiar a entrada de pessoas com 

deficiência no trabalho a tempo inteiro, 

em setores como o das tecnologias da 

informação; 
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Or. en 

Alteração  72 

Luigi Morgano, Julie Ward 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-B. Recorda as obrigações decorrentes 

da CDPD, ratificada pela União 

Europeia, bem como os artigos 21.º e 26.º 

da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, que dispõem que a 

autonomia, a integração e o acesso a um 

sistema de educação e formação 

inclusivo, à vida cívica e cultural, a 

atividades recreativas e ao desporto são 

direitos garantidos, e que é proibida toda 

e qualquer forma de discriminação em 

razão da deficiência; insta a Comissão e 

os Estados-Membros a intensificarem os 

seus esforços para cumprirem cabalmente 

estas obrigações, nomeadamente através 

da adoção de medidas legislativas que 

respeitem esses direitos, caso contrário 

não conseguirão atingir os objetivos 

fixados pela Estratégia Europeia para a 

Deficiência para 2020; 

Or. en 

Alteração  73 

Silvia Costa 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-B. Insta os Estados-Membros a 

garantirem que o ensino e a formação 

sejam organizados de forma a incluir e 

integrar crianças e adultos com 

deficiência física ou intelectual, 

assegurando simultaneamente serviços ou 
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prestação de orientação e apoio, bem 

como percursos educativos individuais; 

Or. it 

Alteração  74 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-B. Considera que a promoção de 

programas de aprendizagem ao longo da 

vida para pessoas com deficiência é um 

elemento essencial da Estratégia 

Europeia para a Deficiência; 

Or. en 

Alteração  75 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-C. Congratula-se com o compromisso 

de sensibilizar a sociedade para as 

questões relativas às pessoas com 

deficiência; 

Or. en 

Alteração  76 

Angel Dzhambazki, Morten Messerschmidt, Jana Žitňanská, Remo Sernagiotto 

 

Projeto de parecer 

N.º 8-D (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 8-D. Salienta a importância de educar 

os cidadãos sobre as questões relativas às 
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pessoas com deficiências ocultas/invisíveis 

para proteger essas pessoas dos maus-

tratos. 

Or. en 

 


