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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.9.2018 A8-0060/179 

Grozījums Nr.  179 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu, stažēties vai 

strādāt ar solidaritāti saistītās jomās, kā arī 

izstrādāt solidaritātes projektus pēc savas 

iniciatīvas. Šīm iespējām būtu jāsniedz 

ieguldījums viņu personīgās, sociālās, ar 

izglītības ieguvi saistītās, profesionālās un 

pilsoniskās attīstības veicināšanā. Eiropas 

Solidaritātes korpusam arī būtu jāatbalsta 

tā dalībniekiem un organizācijām 

paredzētas tīklu veidošanas darbības, kā arī 

pasākumi atbalstīto darbību kvalitātes 

nodrošināšanai un tajās gūto mācību 

rezultātu uzlabotai atzīšanai. 

(8) Eiropas Solidaritātes korpusam 

būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 

veikt brīvprātīgo darbu ar solidaritāti 

saistītās jomās, kā arī izstrādāt solidaritātes 

projektus pēc savas iniciatīvas. Šīm 

iespējām būtu jāsniedz ieguldījums viņu 

personīgās, sociālās, ar izglītības ieguvi 

saistītās, profesionālās un pilsoniskās 

attīstības veicināšanā. Ņemot vērā 

programmas darbības jomu un mērķi, 

dalība Eiropas Solidaritātes korpusā būtu 

jāatļauj vienīgi bezpeļņas organizācijām. 

Eiropas Solidaritātes korpusam arī būtu 

jāatbalsta tā dalībniekiem un organizācijām 

paredzētas tīklu veidošanas darbības, kā arī 

pasākumi atbalstīto darbību kvalitātes 

nodrošināšanai un tajās gūto mācību 

rezultātu uzlabotai atzīšanai. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Grozījums Nr.  180 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “dalīborganizācija” ir jebkura valsts 

vai privāta struktūra, kurai ir piešķirta 

Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes 

zīme un kas Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībniekam piedāvā norīkojumu vai īsteno 

citas darbības Eiropas Solidaritātes korpusa 

ietvaros; 

(4) “dalīborganizācija” ir jebkura valsts 

vai privāta bezpeļņas struktūra, kurai ir 

piešķirta Eiropas Solidaritātes korpusa 

kvalitātes zīme un kas Eiropas Solidaritātes 

korpusa dalībniekam piedāvā norīkojumu 

vai īsteno citas darbības Eiropas 

Solidaritātes korpusa ietvaros; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Grozījums Nr.  181 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir pilna laika32 

neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko veic ne 

ilgāk kā 12 mēnešus un kas jauniešiem 

nodrošina iespēju sniegt ieguldījumu ar 

solidaritāti saistītās jomās darbojošos 

organizāciju ikdienas darbā, sniedzot 

labumu kopienām, kurās darbības tiek 

veiktas; brīvprātīgais darbs ietver spēcīgu 

mācību un prasmju apguves dimensiju, lai 

sniegtu jaunajam(-iem) brīvprātīgajam(-

iem) iespēju iegūt prasmes un kompetenci, 

kas būs noderīga to personīgajā, ar izglītību 

saistītajā, sociālajā un profesionālajā 

attīstībā. 

(6) “brīvprātīgais darbs” ir pilna laika32 

neapmaksāts brīvprātīgais darbs, ko veic ne 

ilgāk kā 12 mēnešus un kas jauniešiem 

nodrošina iespēju sniegt ieguldījumu ar 

solidaritāti saistītās jomās darbojošos 

bezpeļņas organizāciju ikdienas darbā, 

sniedzot labumu kopienām, kurās darbības 

tiek veiktas; brīvprātīgais darbs ietver 

spēcīgu mācību un prasmju apguves 

dimensiju, lai sniegtu jaunajam(-iem) 

brīvprātīgajam(-iem) iespēju iegūt prasmes 

un kompetenci, kas būs noderīga to 

personīgajā, ar izglītību saistītajā, sociālajā 

un profesionālajā attīstībā. 

_________________ _________________ 

32Parasti darbība, kas tiek veikta 

pastāvīgi — piecas dienas nedēļā, septiņas 

stundas dienā. 

32Parasti darbība, kas tiek veikta 

pastāvīgi — piecas dienas nedēļā, septiņas 

stundas dienā. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Grozījums Nr.  182 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir 

veicināt jauniešu un organizāciju 

iesaistīšanos kvalitatīvās un pieejamās 

solidaritātes darbībās, lai tādējādi sniegtu 

ieguldījumu kohēzijas un solidaritātes 

stiprināšanā Eiropā, atbalstot kopienas un 

reaģējot uz neapmierinātajām sabiedrības 

vajadzībām. 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir 

veicināt jauniešu un bezpeļņas organizāciju 

iesaistīšanos kvalitatīvās un pieejamās 

solidaritātes darbībās, lai tādējādi sniegtu 

ieguldījumu kohēzijas un solidaritātes 

stiprināšanā Eiropā, atbalstot kopienas un 

reaģējot uz neapmierinātajām sabiedrības 

vajadzībām. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Grozījums Nr.  183 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 

iesaisties publiska vai privāta struktūra 

vai starptautiskas organizācijas ar 

nosacījumu, ka tās ir saņēmušas Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi. 

1. Eiropas Solidaritātes korpusā var 

iesaisties publiskas vai privātas bezpeļņas 

struktūras vai starptautiskas organizācijas 

ar nosacījumu, ka tās ir saņēmušas Eiropas 

Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Grozījums Nr.  184 

Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Eiropas Solidaritātes korpuss 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 

saņemšanai var pieteikties jebkura 

iesaistītā valstī reģistrēta valsts vai privāta 

struktūra un starptautiskas organizācijas, 

kas īsteno solidaritātes darbības. Regulas 

7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

darbību gadījumā dalīborganizācija izpilda 

priekšnosacījumu Eiropas Solidaritātes 

korpusa finansējuma saņemšanai, proti, 

iegūst kvalitātes zīmi. Regulas 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minēto projektu 

gadījumā Eiropas Solidaritātes korpusa 

dalībnieku neformālas grupas vārdā 

finansējuma saņemšanai var pieteikties 

fiziskas personas. 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 

saņemšanai var pieteikties jebkura 

iesaistītā valstī reģistrēta valsts vai privāta 

bezpeļņas struktūra un starptautiskas 

organizācijas, kas īsteno solidaritātes 

darbības. Regulas 7. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā minēto darbību gadījumā 

dalīborganizācija izpilda priekšnosacījumu 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējuma 

saņemšanai, proti, iegūst kvalitātes zīmi. 

Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minēto projektu gadījumā Eiropas 

Solidaritātes korpusa dalībnieku 

neformālas grupas vārdā finansējuma 

saņemšanai var pieteikties fiziskas 

personas. 

Or. en 

 

 


