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 Surdos Advogado, Adão Kosa ganhou ganhou um assento no Parlamento Europeu como o seu partido 
FIDESZ garantido 56,37% dos votos a nível nacional, na Hungria.  Nos termos do voto suyste UE que dizer, 
FIDESZ ganhou 14 assentos para o Parlamento Europeu e Kosa Adão foi 12 º na lista. 

 Esperemos Sign Language será mais visível no Parlamento Europeu para os próximos cinco anos! 

 

 O EUD (União Europeia de Surdos) fez uma declaração em seu site para dizer que "gostaria de aproveitar 
esta oportunidade para anunciar que, há quatro deputados dos parlamentos surdos em toda a Europa. Nunca 
antes na história Surdos, existem quatro ao mesmo tempo tempo em uma área particular no mundo. Ele 
mostra claramente que a língua gestual não é uma barreira no mundo da política. Servirá como uma 
inspiração para todos os cidadãos surdos a seguirem o seu caminho histórico para servir os seus países 
através dos seus parlamentos. 

 EUD também apoia os seus compromissos e vai continuar a promover o seu trabalho e mostrar aos outros 
países sobre as suas realizações notáveis como um exemplo claro de quebrar barreiras linguísticas.  " 

 EUD publicaram as informações sobre os parlamentares folowing Surdos. 

 São eles: 

  Nome:  Dr.  Adam  KoSa  

  Nacionalidade:  Húngaro    

  Grupo:  FIDESZ  -  Húngaro  União  Cívica  (Magyar  

Polgári  Szövetség)  é  um  grande  conservador  e  de  

centro-direita  político-partidária.    É  um  membro  do  

Partido  Popular  Europeu  (PPE).  

  Eleitos  no  Parlamento  Europeu  em  2009    

  Próximas  eleições  em  2014  

  

  

  Nome:  Helga  STEVENS  

  Nacionalidade:  Flamengo  (Bélgica)    

  Parte:  N-VA  -  Nova  Aliança  Flamenga,  é  um  partido  

de  centro-direita  flamenga  político.    É  um  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.deafchurch.co.uk/site2/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D212:deaf-lawyer-elected-to-euro-parliament-%26catid%3D34:news-deaf-world%26Itemid%3D94&prev=/search%3Fq%3DDeaf%2BParliamentarian%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26rlz%3D1G1GGLQ_PT-BRBR319&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhg7W3m_Jyghh8NGo-m4-lbSAAqf8g


movimento  conservador,  que  se  esforça  para  secessão  pacífica  da  Flandres  na  

Bélgica.  

  Eleitos  no  Parlamento  Flamengo  em  2004    

  Re-eleito  em  2009    

  Próximas  eleições  em  2014  

  

  

  Nome:  ARAPOGLU  Dimitra  

  Nacionalidade:  Grego    

  Grupo:  LA.OS  -  Popular  Ortodoxa  Rally  ou  The  

People's  Rally  Ortodoxa  (do  grego:     

   ,  Laikos  orthodoxos  

Synagermos),  muitas  vezes  abreviado  para   . . .    

(LA.OS)  é  um  populista  conservador  grego  /  partido  

político  nacionalista.  

  Eleitos  no  Parlamento  grego  em  2007    

  Próximas  eleições  em  2011  

    

  

    

  

Nome:Jarmer  Helene  

  Nacionalidade:  austríaca    

  Grupo:  Os  Verdes  -  A  Alternativa  Verde  (em  

alemão:  Die  Grünen  -  Die  Grüne  Alternative,  

também  chamado  de  Partido  Verde  da  Áustria).    

Para  além  das  questões  ecológicas,  como  a  

protecção  ambiental,  os  Verdes  campanha  também  para  os  direitos  das  minorias  e  

defensor  de  uma  reforma  tributária  sócio-ecológicos  (ökosozial).    Seus  valores  

básicos  de  acordo  com  sua  Carta  de  2001  são:  "a  democracia  direta,  não-violência,  

ecologia,  a  solidariedade,  o  feminismo  e  à  autodeterminação.  



  Está  tomando  conta  de  Ulrike  Lunacek  assento  no  Parlamento  

austríaco.   Próximas eleições em 2013  

Fonte:Deafchuchu. 
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