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Alteração 1
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, nomeadamente devido à 
falta de vontade política, o fosso entre 
alunos ciganos e alunos não ciganos 
continua a ser significativo; insta os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas 
de trabalho dos governos, com o objetivo 
de combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que o fosso entre alunos 
ciganos e alunos não ciganos continua a ser 
significativo;

Or. it

Alteração 2
Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, nomeadamente devido à 
falta de vontade política, o fosso entre 
alunos ciganos e alunos não ciganos 
continua a ser significativo; insta os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas de 
trabalho dos governos, com o objetivo de 
combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, o fosso entre alunos 
ciganos e alunos não ciganos continua a ser 
significativo; insta os Estados-Membros a 
adotarem uma abordagem holística em 
todos os domínios de intervenção e a 
priorizarem a educação das crianças de 
etnia cigana nas agendas de trabalho dos 
governos, com o objetivo de combater 
eficazmente a pobreza e a exclusão social 
de que são vítima;
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Or. en

Alteração 3
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, nomeadamente devido à 
falta de vontade política, o fosso entre 
alunos ciganos e alunos não ciganos 
continua a ser significativo; insta os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas de 
trabalho dos governos, com o objetivo de 
combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados devido, sobretudo, à enraizada 
hostilidade em relação aos ciganos e a 
todos os níveis institucionais, e à falta de 
vontade política, que faz com que o fosso 
entre alunos ciganos e alunos não ciganos 
continue a ser significativo; recorda que, 
para quebrar o ciclo de transmissão 
intergeracional da pobreza, é essencial 
proporcionar às crianças ciganas um 
início de vida igual ao dos seus pares não 
ciganos; insta os Estados-Membros a 
adotarem uma abordagem holística em 
todos os domínios de intervenção e a 
priorizarem a educação das crianças de 
etnia cigana nas agendas de trabalho dos 
governos, com o objetivo de combater 
eficazmente a hostilidade em relação aos 
ciganos, a pobreza e a exclusão social de 
que são vítimas;

Or. en

Alteração 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 

1. Observa que, em alguns Estados-
Membros, como observou a Agência dos 
Direitos Fundamentais (FRA), os 
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limitados e que, nomeadamente devido à 
falta de vontade política, o fosso entre 
alunos ciganos e alunos não ciganos 
continua a ser significativo; insta os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas de 
trabalho dos governos, com o objetivo de 
combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados nos últimos anos, e que, 
nomeadamente devido à falta de vontade 
política, o fosso entre alunos ciganos e 
alunos não ciganos continua a ser 
significativo; insta os Estados-Membros a 
adotarem uma abordagem holística em 
todos os domínios de intervenção e a 
priorizarem a educação das crianças de 
etnia cigana nas agendas de trabalho dos 
governos, com o objetivo de combater 
eficazmente a pobreza e a exclusão social 
de que são vítima;

Or. en

Alteração 5
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, nomeadamente devido à 
falta de vontade política, o fosso entre 
alunos ciganos e alunos não ciganos 
continua a ser significativo; insta os 
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas de 
trabalho dos governos, com o objetivo de 
combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

1. Observa que, nos últimos anos, os 
progressos na educação das crianças 
ciganas socialmente desfavorecidas foram 
limitados e que, em certos casos, 
nomeadamente devido à falta de vontade 
política, o fosso em matéria de resultados 
escolares entre alunos ciganos e alunos não 
ciganos continua a ser significativo; insta 
os Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem holística em todos os domínios 
de intervenção e a priorizarem a educação 
das crianças de etnia cigana nas agendas de 
trabalho dos governos, com o objetivo de 
combater eficazmente a pobreza e a 
exclusão social de que são vítima;

Or. en

Alteração 6
Romeo Franz



PE650.484v01-00 6/23 AM\1203147PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que, no contexto da atual 
pandemia da COVID-19, as crianças 
ciganas estão muito expostas às 
consequências no plano educacional, 
conduzindo a atual disparidade em 
matéria de educação a uma total rutura 
educacional no âmbito da crise; recorda 
que a grande maioria das crianças 
ciganas vive em bairros pobres e 
marginalizados, onde não dispõe de 
quaisquer meios de acesso à 
aprendizagem à distância ou à 
escolarização em casa;

Or. en

Alteração 7
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; insiste em que devem ser 
postas em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, especialmente pelos 
Estados-Membros da UE com uma 
população cigana significativa;

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades; 

Or. it

Alteração 8
Romeo Franz

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; insiste em que devem ser 
postas em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, especialmente pelos 
Estados-Membros da UE com uma 
população cigana significativa;

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; recorda que, apesar da 
existência de legislação e políticas 
antidiscriminação, a separação de grupos 
de alunos em escolas ou turmas 
específicas continua a ser prática 
generalizada em alguns Estados-
Membros; insiste em que devem ser postas 
em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, especialmente pelos 
Estados-Membros da UE com uma 
população cigana significativa;

Or. en

Alteração 9
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; insiste em que devem ser 
postas em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, especialmente pelos 
Estados-Membros da UE com uma 
população cigana significativa;

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar dos mesmos direitos e de 
igualdade de oportunidades e de formação 
em contextos de educação geral, de elevada 
qualidade e inclusivos, a todos os níveis; 
insiste em que devem ser postas em prática 
estratégias eficazes de dessegregação, 
especialmente pelos Estados-Membros da 
UE com uma população cigana 
significativa;

Or. en

Alteração 10
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Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; insiste em que devem ser 
postas em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, especialmente pelos 
Estados-Membros da UE com uma 
população cigana significativa;

2. Recorda que os alunos ciganos são 
cidadãos da UE e que, como tal, devem 
beneficiar da igualdade de oportunidades e 
de formação em contextos de educação 
geral, de elevada qualidade e inclusivos, a 
todos os níveis; insiste em que devem ser 
postas em prática estratégias eficazes de 
dessegregação, adaptadas às 
circunstâncias específicas de cada 
Estado-Membro com população cigana;

Or. en

Alteração 11
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que, enquanto cidadãos 
europeus, os progenitores ciganos não 
gozam apenas de direitos, mas têm 
também deveres, nomeadamente o dever 
de contribuir, através do seu trabalho, 
para o desenvolvimento material da 
sociedade, bem como o dever de 
contribuir para as despesas públicas, 
através do pagamento de impostos, para 
que todos os cidadãos possam beneficiar 
dos serviços prestados pelas 
administrações públicas;

Or. it

Alteração 12
Andrea Bocskor
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que é fundamental o 
papel desempenhado pelos professores 
ciganos na dessegregação da educação e 
que devem fazer parte da solução para as 
escolas geograficamente segregadas; 
salienta, além disso, que é da maior 
importância reforçar a sua presença nas 
instituições de ensino, para que possam 
participar no processo de dessegregação, 
reduzir o analfabetismo e incentivar os 
programas de aprendizagem ao longo da 
vida e a educação de adultos;

Or. en

Alteração 13
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que os alunos ciganos são 
desproporcionadamente afetados pelas 
medidas tomadas no contexto de crises, 
como o encerramento de escolas e a 
sistematização do ensino à distância; insta 
os Estados-Membros a assegurarem que 
as crianças ciganas não fiquem, neste 
contexto, mais afastadas de uma 
educação de qualidade do que os outros 
cidadãos europeus;

Or. en

Alteração 14
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)



PE650.484v01-00 10/23 AM\1203147PT.docx

PT

Projeto de parecer Alteração

2-B. Exorta os Estados-Membros a 
assegurar que os progenitores ciganos, à 
semelhança dos progenitores não ciganos, 
sejam registados em conformidade com as 
regras em vigor no seu Estado de origem;

Or. it

Alteração 15
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que, dada a 
importância de uma educação pré-escolar 
de elevada qualidade, que sabidamente está 
relacionada com melhores resultados de 
aprendizagem, a educação dos alunos 
vulneráveis de etnia cigana deve ter início 
o mais cedo possível, de preferência aos 
três anos, nomeadamente através da sua 
inclusão em serviços da primeira infância e 
serviços de acolhimento de crianças a 
preços módicos, acessíveis e inclusivos;

3. Recomenda que, dada a 
importância de uma educação pré-escolar 
de elevada qualidade, que sabidamente está 
relacionada com melhores resultados de 
aprendizagem e lança as bases para uma 
posterior integração social, a educação 
dos alunos vulneráveis de etnia cigana 
deve ter início o mais cedo possível, de 
preferência aos três anos e antes, 
nomeadamente através da sua inclusão em 
serviços da primeira infância e serviços de 
acolhimento de crianças a preços módicos, 
acessíveis e inclusivos; insta os Estados-
Membros a desenvolverem e 
implementarem estratégias e programas 
destinados a facilitar o acesso dos ciganos 
a estruturas de acolhimento de crianças, 
escolas e universidades;

Or. en

Alteração 16
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Recomenda que, dada a 
importância de uma educação pré-escolar 
de elevada qualidade, que sabidamente está 
relacionada com melhores resultados de 
aprendizagem, a educação dos alunos 
vulneráveis de etnia cigana deve ter início 
o mais cedo possível, de preferência aos 
três anos, nomeadamente através da sua 
inclusão em serviços da primeira infância e 
serviços de acolhimento de crianças a 
preços módicos, acessíveis e inclusivos;

3. Recomenda que, dada a 
importância de uma educação pré-escolar 
de elevada qualidade, que sabidamente está 
relacionada com melhores resultados de 
aprendizagem, a educação dos alunos 
vulneráveis de etnia cigana deve ter início 
o mais cedo possível, tendo em contas as 
condições específicas em cada Estado-
Membro, nomeadamente através da sua 
inclusão em serviços da primeira infância e 
serviços de acolhimento de crianças a 
preços módicos, acessíveis e inclusivos;

Or. en

Alteração 17
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com os esforços de 
alguns Estados-Membros que adotaram 
instrumentos legislativos destinados a 
assegurar o respeito entre a qualidade e a 
igualdade da educação, introduzindo 
simultaneamente uma educação 
inclusiva;  o objetivo destas medidas é 
integrar, tanto quanto possível, as 
crianças ciganas, bem como todos os 
outros grupos desfavorecidos, no sistema 
de ensino, desde a educação pré-escolar 
até ao ensino secundário superior, o que 
constitui uma condição para o 
desenvolvimento pessoal e de uma 
carreira;

Or. en

Alteração 18
Romeo Franz
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita que seja prestado um 
apoio especial - em matéria de integridade 
sanitária, alimentação escolar, 
fornecimento de vestuário - às famílias 
ciganas que enfrentam dificuldades 
económicas, sociais, médicas e de 
alojamento, para que as crianças possam 
frequentar a escola, bem como ajudá-las a 
ultrapassar os obstáculos relacionados 
com o ensino;

Or. en

Alteração 19
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Convida a Comissão a considerar 
um novo instrumento, tal como um fundo 
europeu orientado para a educação, com 
o objetivo de reduzir os obstáculos 
estruturais enfrentados pelos alunos de 
origem cigana entre os 3 e os 18 anos, 
através de uma abordagem global e 
holística;

Or. en

Alteração 20
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insiste em que as crianças ciganas 4. Insiste em que as crianças ciganas 
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devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem 
responder adequadamente às 
necessidades de aprendizagem dos alunos 
ciganos; salienta que não deve haver 
repetições de ano e que se deve reduzir a 
taxa de abandono escolar, nomeadamente 
dando uma formação adequada aos 
professores e proporcionando um apoio 
precoce, regular e atempado aos alunos e 
estudantes ciganos, incluindo a 
aprendizagem pós-escolar;

permaneçam no ensino até, pelo menos, ao 
final do ensino secundário;

Or. it

Alteração 21
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que não deve haver repetições de ano e 
que se deve reduzir a taxa de abandono 
escolar, nomeadamente dando uma 
formação adequada aos professores e 
proporcionando um apoio precoce, regular 
e atempado aos alunos e estudantes 
ciganos, incluindo a aprendizagem pós-
escolar;

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; convida 
a Comissão a reforçar a sua estratégia 
para tentar reduzir ainda mais o número 
de crianças ciganas que abandonam o 
sistema de ensino, prestando apoio às 
famílias e dando uma formação adequada 
aos professores, assim como 
proporcionando um apoio precoce, regular 
e atempado aos alunos e estudantes 
ciganos, incluindo a aprendizagem pós-
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escolar;

Or. en

Alteração 22
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que não deve haver repetições de ano e que 
se deve reduzir a taxa de abandono escolar, 
nomeadamente dando uma formação 
adequada aos professores e proporcionando 
um apoio precoce, regular e atempado aos 
alunos e estudantes ciganos, incluindo a 
aprendizagem pós-escolar;

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, à conclusão do ensino secundário; 
para o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que não deve haver repetições de ano e que 
se deve reduzir a taxa de abandono escolar, 
nomeadamente dando uma formação 
adequada aos professores e proporcionando 
um apoio precoce, regular e atempado aos 
alunos e estudantes ciganos, incluindo a 
aprendizagem pós-escolar;

Or. en

Alteração 23
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que não deve haver repetições de ano e que 
se deve reduzir a taxa de abandono escolar, 
nomeadamente dando uma formação 
adequada aos professores e proporcionando 
um apoio precoce, regular e atempado aos 
alunos e estudantes ciganos, incluindo a 
aprendizagem pós-escolar;

Or. en

Alteração 24
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que não deve haver repetições de ano e 
que se deve reduzir a taxa de abandono 
escolar, nomeadamente dando uma 
formação adequada aos professores e 
proporcionando um apoio precoce, regular 
e atempado aos alunos e estudantes 
ciganos, incluindo a aprendizagem pós-
escolar;

4. Insiste em que as crianças ciganas 
devam permanecer no ensino até, pelo 
menos, ao final do ensino secundário; para 
o efeito, insta os Estados-Membros a 
assegurarem um financiamento suficiente 
para que as políticas de ensino geral 
reforcem as capacidades das escolas e dos 
professores, de molde a poderem responder 
adequadamente às necessidades de 
aprendizagem dos alunos ciganos; salienta 
que cabe evitar repetições de ano e que se 
deve reduzir a taxa de abandono escolar, 
nomeadamente dando uma formação 
adequada aos professores e proporcionando 
um apoio precoce, regular e atempado aos 
alunos e estudantes ciganos, incluindo a 
aprendizagem pós-escolar;

Or. en

Alteração 25
Victor Negrescu
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Observa que a maioria dos 
Estados-Membros investiu em medidas 
para reduzir o abandono escolar e 
reforçar a cooperação das crianças com 
as suas famílias, tendo especialmente em 
conta que apenas 30% dos alunos ciganos 
frequentam o ensino secundário;  solicita 
à Comissão que analise e promova as 
medidas com a mais elevada taxa de 
sucesso e que promova as histórias de 
sucesso dos ciganos no âmbito do 
Erasmus+, a fim de incentivar os alunos a 
prosseguirem os seus estudos;

Or. en

Alteração 26
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta a necessidade de 
sensibilização, e de formação anti-
discriminação de professores e pessoal 
docente, assim como de promoção das 
melhores práticas de ensino inclusivo e 
intercultural, com vista a uma eliminação 
eficaz da hostilidade em relação aos 
ciganos no setor do ensino;

Or. en

Alteração 27
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-B. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a promoverem a língua, a 
cultura e a história dos ciganos nos 
currículos escolares, a fim de facilitar o 
processo de aprendizagem intercultural;

Or. en

Alteração 28
Gianantonio Da Re

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta os Estados-Membros a 
facilitarem a transição entre vários 
percursos educativos, nomeadamente até 
ao ensino superior, proporcionando 
orientação educativa e profissional 
adequada e oferecendo assistência 
financeira, como, por exemplo, subsídios 
e empréstimos, para permitir que os 
jovens ciganos obtenham as qualificações 
— incluindo competências digitais e 
empresariais — de que necessitam para 
uma efetiva integração social e no 
mercado de trabalho;

Suprimido

Or. it

Alteração 29
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta os Estados-Membros a 
facilitarem a transição entre vários 
percursos educativos, nomeadamente até 
ao ensino superior, proporcionando 

5. Insta os Estados-Membros a 
facilitarem a transição entre vários 
percursos educativos, nomeadamente até 
ao ensino superior, proporcionando 
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orientação educativa e profissional 
adequada e oferecendo assistência 
financeira, como, por exemplo, subsídios e 
empréstimos, para permitir que os jovens 
ciganos obtenham as qualificações — 
incluindo competências digitais e 
empresariais — de que necessitam para 
uma efetiva integração social e no mercado 
de trabalho;

orientação educativa e profissional 
adequada e prestando assistência em 
matéria de capacitação com vista à 
transição da escola para a vida 
profissional, bem como assistência 
financeira, como, por exemplo, subsídios e 
empréstimos, para permitir que os jovens 
ciganos obtenham as qualificações — 
incluindo competências digitais e 
empresariais — de que necessitam para 
uma efetiva integração social e no mercado 
de trabalho;

Or. en

Alteração 30
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta os Estados-Membros a 
facilitarem a transição entre vários 
percursos educativos, nomeadamente até 
ao ensino superior, proporcionando 
orientação educativa e profissional 
adequada e oferecendo assistência 
financeira, como, por exemplo, subsídios e 
empréstimos, para permitir que os jovens 
ciganos obtenham as qualificações — 
incluindo competências digitais e 
empresariais — de que necessitam para 
uma efetiva integração social e no mercado 
de trabalho;

5. Insta os Estados-Membros a 
facilitarem a transição entre vários 
percursos educativos, nomeadamente até 
ao ensino superior, proporcionando 
orientação educativa e profissional 
adequada e programas de apoio, e 
oferecendo assistência financeira, como, 
por exemplo, bolsas, subsídios e 
empréstimos, para permitir que os jovens 
ciganos obtenham as qualificações — 
incluindo competências digitais e 
empresariais — de que necessitam para 
uma efetiva integração social e no mercado 
de trabalho;

Or. en

Alteração 31
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Recomenda à Comissão que 
facilite o intercâmbio das melhores 
práticas entre os Estados-Membros e 
acompanhe a situação, a fim de proceder 
regularmente a uma avaliação;

Or. en

Alteração 32
Andrey Slabakov

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a necessidade premente de 
os pais ciganos serem implicados em todas 
as etapas da escolaridade dos seus filhos.

6. Recorda a necessidade premente de 
os pais ciganos serem implicados em todas 
as etapas da escolaridade dos seus filhos; 
salienta que a capacidade dos Estados-
Membros para assegurar a participação 
dos pais ciganos depende em grande 
medida de múltiplos fatores, tanto 
societais como económicos;

Or. en

Alteração 33
Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a necessidade premente de 
os pais ciganos serem implicados em todas 
as etapas da escolaridade dos seus filhos.

6. Recorda a necessidade premente de 
os pais ciganos serem implicados em todas 
as etapas da escolaridade dos seus filhos; 
insta os Estados-Membros a 
desenvolverem programas destinados a 
incluir os pais ciganos no processo de 
escolarização e de desenvolvimento 
escolar e pessoal dos seus filhos;
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Or. en

Alteração 34
Romeo Franz

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a necessidade premente de 
os pais ciganos serem implicados em todas 
as etapas da escolaridade dos seus filhos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 35
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta os Estados-Membros a 
desenvolverem programas de tutoria, 
ensino superior e academias de gestores, 
bem como a promoverem a emancipação 
local de jovens gestores enquanto 
promotores de integração, bem como 
ONG de apoio aos ciganos a nível local, 
em vez de ONG internacionais pró-
ciganos; insta à criação de um sistema 
eficaz de monitorização dos fundos da 
UE;  recorda que não são só necessários 
parâmetros de referência claros em 
matéria de dessegregação e soluções para 
a segregação geográfica, mas salienta que 
cabe realizar primeiro mudanças 
elementares também ao nível do ensino 
público;  insiste, além disso, em que, a fim 
de alcançar um nível avançado de 
solidariedade, os currículos nacionais 
devem ser alterados;  realça que é 
fundamental proceder a mudanças 
estruturais, nomeadamente reduzir a 
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idade pré-escolar, e que, para evitar a 
segregação dos alunos nas escolas 
primárias, devem ser criadas escolas 
modernas integradas locais e dotadas de 
recursos suplementares para se 
transformarem em escolas-modelo;  
sublinha que são necessárias 
infraestruturas adequadas para tornar 
estas instituições acessíveis a todos os 
estudantes, incluindo os não ciganos;  
salienta o facto de que, ao adicionar a 
formação profissional dual de qualidade e 
ao incentivar o desenvolvimento de 
carreiras para os estudantes ciganos, as 
empresas obteriam mão-de-obra de 
qualidade;

Or. en

Alteração 36
Elżbieta Kruk

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que os sistemas de ensino 
dos Estados-Membros não devem 
discriminar com base na raça, etnia e 
religião, e que a participação das crianças 
nos sistemas de ensino depende 
frequentemente de fatores sociais e 
económicos, bem como do nível de 
participação dos pais;

Or. en

Alteração 37
Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Irena Joveva

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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6-A. Apela a que os esforços envidados 
no sentido da inclusão das crianças 
ciganas nas escolas sejam igualmente 
orientados para atividades 
extracurriculares, nomeadamente 
desporto ou atividades artísticas, que são 
excelentes meios de coesão e integração;

Or. en

Alteração 38
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta os Estados-Membros a 
realçarem e promoverem os valores 
culturais da cultura cigana como 
estratégia para combater a discriminação 
e promover a inclusão sociocultural desta 
minoria;

Or. en

Alteração 39
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Observa que a cultura e os seus 
serviços, incluindo as atividades 
interculturais/multiculturais, podem 
contribuir para reduzir as atitudes 
negativas em relação às pessoas de 
origem cigana;

Or. en
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Alteração 40
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Insiste na implementação de 
medidas para promover o 
multiculturalismo nos centros de ensino, 
a fim de evitar a segregação espacial deste 
grupo;

Or. en


