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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността,
относно лицата, засегнати от синдром на Даун1

1. Синдромът на Даун (известен още като тризомия 21) е генетична хромозомна
аномалия, която е най-честата генетична причина за проблеми при ученето.
2. Делът на децата, които се раждат със синдром на Даун, се изчислява на 1 на 600 до
1000 новородени.
3. Децата, родени с този синдром, често страдат от повече вродени малформации, в
това число сърдечни заболявания.
4. Съветът и Комисията се призовават да започнат на национално и на европейско
равнище кампания за повишаване на осведомеността относно синдрома на Даун, за
да се стимулира изследователската дейност в областта на лечението на това
състояние, да се насърчи приобщаването на хората със синдром на Даун в
социалната, професионалната, образователната и културната област и да се подобри
защитата на правата на засегнатите от синдрома деца.
5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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