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Alteração 1
EPP/S&D/ALDE/GUE/ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o Tratado da União 
Europeia e a Carta dos Direitos 
Fundamentais estabelecem os valores em 
que assenta a União Europeia, que, na 
prática, se aplicam a todos os cidadãos, 
incluindo as mulheres pertencentes a 
grupos étnicos minoritários,

A. Considerando que, embora o Tratado da 
União Europeia e a Carta dos Direitos 
Fundamentais estabeleçam os valores em 
que assenta a União Europeia, na prática
nem todos aqueles que vivem na UE 
beneficiam plenamente desses valores, em 
especial as mulheres pertencentes a grupos 
étnicos minoritários, incluindo aquelas 
que são vítimas de violência, de tráfico e 
de pobreza; considerando, além disso, que 
estes valores são comuns à sociedades dos 
Estados-Membros que se caracterizam 
pelo pluralismo, pela não discriminação, 
pela tolerância, pela justiça, pela 
solidariedade e a igualdade entre 
mulheres e homens,

Or. en

Alteração 2
EPP/S&D/ALDE/GUE/ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 12, 15, 16

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que nem todos os 
cidadãos residentes na UE beneficiam da 
Carta dos Direitos Fundamentais, 
sobretudo as mulheres provenientes de 
minorias étnicas e de grupos migrantes,

B. Considerando que o artigo 21.° da 
Carta dos Direitos Fundamentais proíbe a 
discriminação em razão da pertença a 
uma minoria nacional; considerando, 
porém, que numerosas comunidades 
étnicas minoritárias que vivem na União 
Europeia são ainda vítima de 
discriminações, de exclusão social e de 
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segregação,

Or. en

Alteração 3
EPP/S&D/ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 46, 47, 48, 49, 50, 51

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que o estatuto 
socioeconómico mais baixo das mulheres 
pertencentes a minorias étnicas se traduz 
na negação do seu direito à integração, 

M. Considerando que o estatuto 
socioeconómico mais baixo de muitas das 
mulheres pertencentes a minorias étnicas se 
traduz, na prática, na limitação do 
exercício dos seus direitos fundamentais, 
na falta de acesso aos recursos, 
nomeadamente em matéria de saúde 
sexual e reprodutiva, o que torna mais 
difícil o processo de inclusão,

Or. en

Alteração 4
EPP/S&D/ECR
Alteração de compromisso que substitui as alterações 63, 64, 65, 66

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a disponibilizar dados diferenciados por 
género e etnia sobre questões relacionadas 
com a integração social, como o acesso à 
educação, o mercado de trabalho, a 
segurança social, o sistema de saúde e a 
habitação;

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
que colaboram com ONG e grupos da 
sociedade civil a prever a recolha regular 
e a análise de dados diferenciados por 
género e etnia em conformidade com a 
regulamentação relativa à protecção dos 
dados pessoais sobre questões relacionadas 
com a inclusão social, como o acesso à 
educação, o mercado de trabalho, a 
segurança social, o sistema de saúde e a 
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habitação;

Or. en

Alteração 5
EPP/S&D/GUE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 67, 68, 69, 70

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera necessária uma coordenação 
mais estruturada a nível europeu e a nível 
nacional, a fim de assegurar um impacto 
sustentável e melhorar as políticas à escala 
europeia e nacional;

2. Considera que assume importância 
primordial aplicar a legislação existente 
nos prazos previstos e, por conseguinte, 
transpor as directivas para o direito dos 
Estados-Membros; considera necessária 
uma coordenação mais estruturada das 
políticas europeias, nacionais, regionais e 
locais relativas aos grupos étnicos 
minoritários, a fim de assegurar um 
impacto sustentável e melhorar as políticas 
à escala europeia, nacional, regional e 
local e encoraja os decisores políticos a 
todos os níveis a consultarem as mulheres 
cujos direitos sejam visados, as suas 
comunidades e as organizações que 
trabalhem no terreno, no quadro das 
políticas e medidas que têm por finalidade 
melhorar a inserção social das mulheres 
das minorias étnicas;

Or. en

Alteração 6
EPP/ S&D/ALDE/GUE/GREENS
Alteração de compromisso que substitui as alterações 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 102, 
103, 104, 111

Proposta de resolução
N.ºs 3 e 7
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Proposta de resolução Alteração

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a adoptar medidas que visem evitar a 
desvalorização das competências das 
mulheres pertencentes a minorias étnicas, 
ao assegurar-lhes igualdade de 
oportunidades de emprego de acordo com 
as suas competências e qualificações;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros 
a adoptar medidas que visem evitar a 
desvalorização das competências das 
mulheres pertencentes a minorias étnicas, 
proporcionando um melhor acesso ao 
mercado de trabalho, incluindo o acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças a 
preços razoáveis e de elevada qualidade, 
garantindo o acesso ao ensino, à 
formação e à formação profissional, bem 
como a aplicação efectiva de políticas 
para as mulheres migrantes que garantam 
procedimentos claros e rápidos em 
matéria de reconhecimento de 
competências e qualificações;

7. Exorta os Estados-Membros a 
melhorar o acesso aos serviços, 
especialmente nos sectores da saúde, dos 
serviços sociais, da prestação de 
aconselhamento sobre direitos sociais, dos
serviços relacionados com as crianças, 
dos serviços de reintegração no mercado 
de trabalho e dos serviços de formação 
profissional;

Or. en

Alteração 7
EPP/S&D/ALDE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 81, 82, 83, 84, 85

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Assinala a importância dos modelos de 
integração e apoia o intercâmbio de boas
práticas; insta a Comissão e os Estados-
Membros a apresentarem medidas que 
promovam a existência de mediadores 
interculturais na UE;

4. Assinala a importância dos modelos de 
integração e apoia o intercâmbio das 
melhores práticas dos Estados-Membros 
com mais experiência na integração de 
grupos minoritários; incentiva os 
decisores políticos aos níveis europeu, 
nacional, regional e local a consultarem 
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as organizações de mulheres pertencentes 
a minorias étnicas sobre as políticas e as 
medidas que visam a inclusão social das 
mesmas; insta a Comissão e os Estados-
Membros a apresentarem medidas que 
promovam a existência de mediadores 
interculturais e socioculturais na União 
Europeia;

Or. en

Alteração 8
EPP/S&D/ALDE/GUE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Insta a UE e os Estados-Membros a 
efectuar campanhas de sensibilização para 
lutar contra as normas culturais 
discriminatórias e combater os 
estereótipos sexistas prevalecentes e a 
estigmatização social que legitimam e 
perpetuam a violência infligida às 
mulheres, e deixar claro que nenhuma 
forma de violência é justificável em razão 
dos costumes, das tradições ou das crenças 
religiosas;

6. Insta a Comissão e os Estados-
Membros, em colaboração com as ONG, a 
efectuar campanhas de sensibilização 
destinadas às mulheres das minorias 
étnicas e ao público em geral e a 
assegurar a plena aplicação das 
disposições adequadas para lutar contra os 
hábitos culturais discriminatórios e os 
modelos patriarcais, prevenir a 
polarização e combater os estereótipos 
sexistas prevalecentes e a estigmatização 
social que estão na origem da violência 
infligida às mulheres, e deixar claro que 
nenhuma forma de violência é justificável 
em razão dos costumes, das tradições ou 
das crenças religiosas;

Or. en



PE442.999v01-00 8/9 AM\820178PT.doc

PT

Alteração 9
EPP/S&D/ALDE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 107, 108, 109

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Encoraja a participação activa das 
mulheres pertencentes a grupos étnicos 
minoritários em todas as esferas das suas 
vidas, incluindo a política;

8. Encoraja a participação política e social 
activa das mulheres pertencentes a grupos 
étnicos minoritários em todas as esferas da 
sociedade, incluindo a liderança política, a 
educação e a cultura para combater a 
actual sub-representação;

Or. en

Alteração 10
EPP/GUE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 110, 112

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Salienta que a emancipação económica
das mulheres é um factor fundamental
para assegurar a sua integração e 
participação;

9. Salienta que a independência e a 
emancipação económicas das mulheres são
factores fundamentais para assegurar a sua 
plena participação na sociedade;

Or. en

Alteração 11
EPP/S&D
Alteração de compromisso que substitui as alterações 114, 115, 117, 126, 127, 128

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insta os Estados-Membros a respeitar 10. Insta os Estados-Membros a respeitar 
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os direitos fundamentais de todas as 
mulheres, incluindo as que pertencem a 
minorias étnicas ou a grupos imigrantes, 
independentemente de a sua situação 
estar ou não regularizada, e, em 
particular, o acesso à justiça, à assistência 
judiciária, à habitação e aos cuidados de 
saúde;

os direitos fundamentais de todas as 
mulheres, incluindo as que pertencem a 
minorias étnicas, e, em particular, o 
respectivo acesso aos cuidados de saúde, à 
justiça, à assistência judiciária, à 
informação jurídica e à habitação;

Or. en

Alteração 12
EPP/S&D/ALDE
Alteração de compromisso que substitui as alterações 118, 119, 120, 121, 122

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Encoraja a Comissão e os Estados-
Membros a melhorar o acesso à educação 
dirigido às crianças e às mulheres 
pertencentes a grupos étnicos minoritários, 
de modo a evitar disparidades entre os 
géneros nos níveis de educação que 
conduzem à exclusão do mercado de 
trabalho e à pobreza;

11. Encoraja a Comissão, os Estados-
Membros e as autoridades regionais e 
locais a intensificarem os seus esforços no 
sentido de melhorar e facilitar o acesso à 
educação em particular no domínio da 
aprendizagem das línguas, 
nomeadamente as línguas oficiais do país, 
e o acesso à educação ao longo da vida e 
ao ensino superior para as mulheres e as 
raparigas pertencentes a grupos étnicos 
minoritários, de modo a evitar disparidades 
entre os géneros nos níveis de educação 
que podem conduzir à exclusão do 
mercado de trabalho e à pobreza;

Or. en


