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6.3.2019 A8-0079/160

Grozījums Nr. 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2016. gada 14. septembra uzrunā 
par stāvokli Savienībā tika uzsvērta 
vajadzība ieguldīt jauniešos un paziņots par 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
(“Programma”) izveidošanu, lai jauniešiem 
Savienībā radītu iespējas sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu sabiedrībā, paust solidaritāti, 
pilnveidot prasmes un tādējādi iegūt ne 
tikai darba, bet arī nenovērtējamu 
cilvēcisko pieredzi.

(2) 2016. gada 14. septembra uzrunā 
par stāvokli Savienībā tika uzsvērta 
vajadzība ieguldīt jauniešos un paziņots par 
Eiropas Solidaritātes korpusa 
(“Programma”) izveidošanu, lai jauniešiem 
Savienībā radītu iespējas sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu sabiedrībā, paust solidaritāti, 
pilnveidot prasmes un tādējādi iegūt 
nenovērtējamu cilvēcisko pieredzi.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Grozījums Nr. 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija savā 2016. gada 
7. decembra paziņojumā “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 
stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 
visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 
un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 
atbalstīt valsts un vietējo dalībnieku 
centienus pārvarēt dažādas problēmas un 
krīzes. Ar šo paziņojumu sākās Eiropas 
Solidaritātes korpusa pirmais posms, kurā 
tika mobilizētas dažādas Savienības 
programmas, lai jauniešiem visā Savienībā 
piedāvātu brīvprātīgā darba, stažēšanās vai 
darba iespējas.

(3) Komisija savā 2016. gada 
7. decembra paziņojumā “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”18 uzsvēra vajadzību 
stiprināt pamatus darbam solidaritātes jomā 
visā Eiropā, nodrošināt jauniešiem vairāk 
un labākas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, aptverot virkni dažādu jomu, un 
atbalstīt valsts un vietējo dalībnieku 
centienus pārvarēt dažādas problēmas un 
krīzes. Ar šo paziņojumu sākās Eiropas 
Solidaritātes korpusa pirmais posms, kurā 
tika mobilizētas dažādas Savienības 
programmas, lai jauniešiem visā Savienībā 
piedāvātu brīvprātīgā darba, stažēšanās vai 
darba iespējas. Ņemot vērā, no vienas 
puses, grūtības īstenot atbilstošus un 
pārredzamus drošības pasākumus, ar 
kuriem var novērst jauniešu darbaspēka 
ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī 
piedāvāto darba vietu nestabilitāti, un, no 
otras puses, neskaidrības un riskus, kas 
rodas saistībā ar to, ka vienā un tajā pašā 
programmā tiek ietvertas altruistiskas un 
bezmaksas darbības, piemēram, 
brīvprātīgo darbs, un darbības, kas tiek 
veiktas pret atlīdzību, Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbības jomā 
nebūtu jāiekļauj stažēšanās un darbs.

_________________ _________________
18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 

18 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, COM(2016) 942 final.

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, COM(2016) 942 final.

Or. en



AM\1178959LV.docx PE635.388v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0079/162

Grozījums Nr. 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Jauniešiem ir jānodrošina viegli 
pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 
apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 
kopienām, vienlaikus gūstot noderīgu 
pieredzi, prasmes un kompetenci 
personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 
sociālajai, pilsoniskajai un profesionālajai 
attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 
nodarbināmību. Šīm darbībām būtu 
jāatbalsta arī jauniešu brīvprātīgo, stažieru 
un darba ņēmēju mobilitāte.

(5) Jauniešiem ir jānodrošina viegli 
pieejamas iespējas iesaistīties solidaritātes 
darbībās, kas tiem varētu sniegt iespēju 
apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu 
kopienām, vienlaikus gūstot noderīgu 
pieredzi, prasmes un kompetenci 
personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, 
sociālajai, pilsoniskajai un profesionālajai 
attīstībai, tādējādi uzlabojot savu 
nodarbināmību. Šīm darbībām būtu 
jāatbalsta arī jauniešu brīvprātīgo 
mobilitāte.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Grozījums Nr. 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām būtu jābūt 
kvalitatīvām, proti, jāatbilst 
nenodrošinātām sabiedrības vajadzībām, 
jāsekmē kopienu stiprināšana, jāsniedz 
jauniešiem iespēja iegūt vērtīgas zināšanas 
un kompetenci, jābūt jauniešiem finansiāli 
pieejamām, un tās būtu jāīsteno drošos un 
veselībai labvēlīgos apstākļos.

(6) Jauniešiem piedāvātajām 
solidaritātes darbībām vajadzētu būt 
kvalitatīvām, proti, jāatbilst skaidri 
noteiktām un vēl nenodrošinātām 
sabiedrības vajadzībām, jāsekmē vietējo 
kopienu stiprināšana, jāsniedz jauniešiem 
iespēja iegūt vērtīgas zināšanas un 
kompetenci, jābūt finansiāli ilgtspējīgām 
un jauniešiem pieejamām, un tās būtu 
jāīsteno drošos un veselībai labvēlīgos 
apstākļos.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Grozījums Nr. 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām un programmām. 
Eiropas Solidaritātes korpusa pamatā ir 
priekšgājēju programmu un spēkā esošo 
programmu, jo īpaši Eiropas Brīvprātīgo 
dienesta19 un iniciatīvas “ES palīdzības 
brīvprātīgie”20 priekšrocības un sinerģijas. 
Tas arī papildina darbu, ko dalībvalstis 
veic, atbalstot jauniešus un atvieglojot viņu 
pāreju no skolas uz darba dzīvi ar 
programmu “Garantija jauniešiem”, kura 
tiem sniedz papildu iespējas spert pirmos 
soļus darba tirgū, proti, jauniešiem tiek 
piedāvāts stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās attiecīgajā 
dalībvalstī vai ārvalstīs. Ir nodrošināta arī 
papildināmība ar pastāvošajiem Savienības 
līmeņa tīkliem, kas saistīti ar Eiropas 
Solidaritātes korpusa ietvaros veiktajām 
darbībām, piemēram, Eiropas mēroga 
valstu nodarbinātības dienestu tīklu, 
EURES un Eurodesk tīklu. Turklāt būtu 
jānodrošina arī papildināmība starp spēkā 
esošajām saistītajām shēmām, jo īpaši starp 
valsts solidaritātes un mobilitātes shēmām 
jauniešiem un Eiropas Solidaritātes 
korpusu, attiecīgos gadījumos pamatojoties 
uz labu praksi.

(7) Eiropas Solidaritātes korpuss visā 
Savienībā un ārpus tās nodrošina vienotu 
kontaktpunktu piekļuvei solidaritātes 
darbībām. Būtu jānodrošina saskaņotība un 
papildināmība ar citām atbilstošām 
Savienības rīcībpolitikām un programmām. 
Eiropas Solidaritātes korpusa pamatā ir 
priekšgājēju programmu un spēkā esošo 
programmu, jo īpaši Eiropas Brīvprātīgo 
dienesta19 un iniciatīvas “ES palīdzības 
brīvprātīgie”20 priekšrocības un sinerģijas. 
Piedāvājot jauniešiem stažēties vai strādāt 
ar solidaritāti saistītās jomās attiecīgajā 
dalībvalstī vai ārvalstīs, tiek arī 
papildināts darbs, ko dalībvalstis veic, 
atbalstot jauniešus un atvieglojot viņu 
pāreju no skolas uz darba dzīvi ar 
programmu “Garantija jauniešiem”. Ir 
nodrošināta arī papildināmība ar 
pastāvošajiem Savienības līmeņa tīkliem, 
kas saistīti ar Eiropas Solidaritātes korpusa 
ietvaros veiktajām darbībām, piemēram, 
Eiropas mēroga valstu nodarbinātības 
dienestu tīklu, EURES un Eurodesk tīklu. 
Turklāt būtu jānodrošina arī papildināmība 
starp spēkā esošajām saistītajām shēmām, 
jo īpaši starp valsts solidaritātes un 
mobilitātes shēmām jauniešiem un Eiropas 
Solidaritātes korpusu, attiecīgos gadījumos 
pamatojoties uz labu praksi.
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_________________ _________________
19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1288/2013, ar ko izveido Savienības 
programmu izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un 
atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 
1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV 
L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības 
programmu izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un 
atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, 
Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 375/2014, ar 
ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu (iniciatīva “ES 
palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 122, 
24.4.2014., 1.–17. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas 
Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu 
(iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) 
(OV L 122, 24.4.2014., 1.–17. lpp.).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Grozījums Nr. 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Solidaritātes korpuss sniedz 
jauniešiem jaunas iespējas veikt 
brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt ar 
solidaritāti saistītās jomās, kā arī izdomāt 
un izstrādāt solidaritātes projektus pēc 
savas iniciatīvas. Šīs iespējas sniedz 
ieguldījumu viņu personīgās, ar izglītības 
ieguvi saistītās, sociālās, pilsoniskās un 
profesionālās attīstības veicināšanā. 
Eiropas Solidaritātes korpuss arī atbalsta tā 
dalībniekiem un organizācijām paredzētas 
tīklošanas darbības, kā arī pasākumus 
atbalstīto darbību kvalitātes nodrošināšanai 
un tajās gūto mācību rezultātu uzlabotai 
atzīšanai. Tādējādi tas arī veicinās 
jauniešiem svarīgu Eiropas sadarbību un 
uzlabos informētību par tās pozitīvo 
ietekmi.

(9) Eiropas Solidaritātes korpusam 
būtu jāsniedz jauniešiem jaunas iespējas 
veikt brīvprātīgo darbu ar solidaritāti 
saistītās jomās, kā arī izdomāt un izstrādāt 
solidaritātes projektus pēc savas iniciatīvas. 
Šīs iespējas sniedz ieguldījumu viņu 
personīgās, ar izglītības ieguvi saistītās, 
sociālās, pilsoniskās un profesionālās 
attīstības veicināšanā. Eiropas Solidaritātes 
korpuss arī atbalsta tā dalībniekiem un 
organizācijām paredzētas tīklošanas 
darbības, kā arī pasākumus atbalstīto 
darbību kvalitātes nodrošināšanai un tajās 
gūto mācību rezultātu uzlabotai atzīšanai. 
Tādējādi tas arī veicinās jauniešiem svarīgu 
Eiropas sadarbību un uzlabos informētību 
par tās pozitīvo ietekmi. Ņemot vērā 
Programmas darbības jomu un mērķi, 
dalība Eiropas Solidaritātes korpusā būtu 
jāierobežo, ļaujot tajā piedalīties tikai 
bezpeļņas organizācijām.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Grozījums Nr. 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām un vienlaikus jāveicina 
indivīda personīgā, ar izglītības ieguvi 
saistītā, sociālā, pilsoniskā un profesionālā 
attīstība; šādas darbības var tikt īstenotas 
kā brīvprātīgais darbs, stažēšanās un 
darbs, projekti vai tīklošanas darbības, un 
tās var būt saistītas ar dažādām jomām, 
piemēram, izglītību un apmācību, 
nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, 
uzņēmējdarbību, jo īpaši sociālo 
uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 
demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 
aizsardzību, rīcību klimata politikas jomā, 
katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un 
to seku novēršanu, lauksaimniecību un 
lauku attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 
nodrošināšanu, veselību un labjutību, 
radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 
sportu, sociālo palīdzību un labklājību, 
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 
integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 
kohēziju, kā arī pārrobežu sadarbību. 
Šādām solidaritātes darbībām būtu jāietver 
spēcīga mācību un prasmju apguves 
dimensija, piedāvājot dalībniekiem 
atbilstošas aktivitātes pirms solidaritātes 
darbības, tās laikā un pēc tās.

(10) Minētajām darbībām būtu jāsniedz 
ieguvumi kopienām un vienlaikus jāveicina 
indivīda personīgā, ar izglītības ieguvi 
saistītā, sociālā, pilsoniskā un profesionālā 
attīstība; šādas darbības var tikt īstenotas 
kā brīvprātīgais darbs, projekti vai 
tīklošanas darbības, un tās var būt saistītas 
ar dažādām jomām, piemēram, izglītību un 
apmācību, nodarbinātību, dzimumu 
līdztiesību, uzņēmējdarbību, jo īpaši 
sociālo uzņēmējdarbību, pilsoniskumu un 
demokrātisku līdzdalību, vidi un dabas 
aizsardzību, rīcību klimata politikas jomā, 
katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un 
to seku novēršanu, lauksaimniecību un 
lauku attīstību, pārtikas un nepārtikas preču 
nodrošināšanu, veselību un labjutību, 
radošumu un kultūru, fizisko izglītību un 
sportu, sociālo palīdzību un labklājību, 
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu un 
integrēšanu, teritoriālo sadarbību un 
kohēziju, kā arī pārrobežu sadarbību. 
Šādām solidaritātes darbībām būtu jāietver 
spēcīga mācību un prasmju apguves 
dimensija, piedāvājot dalībniekiem 
atbilstošas aktivitātes pirms solidaritātes 
darbības, tās laikā un pēc tās.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Grozījums Nr. 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Stažēšanās un darbs ar solidaritāti 
saistītās jomās jauniešiem var piedāvāt 
papildu iespējas iekļūt darba tirgū, 
vienlaikus sniedzot ieguldījumu svarīgu 
sabiedrības problēmu risināšanā. Tas var 
palīdzēt uzlabot jauniešu nodarbināmību 
un produktivitāti, vienlaikus atvieglojot 
pāreju no izglītības uz nodarbinātību, kas 
ir svarīgs faktors jauniešu iespēju 
uzlabošanai darba tirgū. Eiropas 
Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātā 
stažēšanās notiek saskaņā ar kvalitātes 
principiem, kas noteikti Padomes 
ieteikumā par stažēšanās kvalitātes 
sistēmu21. Piedāvātā stažēšanās un darbs 
ir jauniešu atspēriena punkts ienākšanai 
darba tirgū, un minētās darbības 
papildina atbilstošs atbalsts pēc darbības 
beigām. Stažēšanos un darbu organizē 
atbildīgie darba tirgus dalībnieki, 
konkrētāk, valsts un privātie 
nodarbinātības dienesti, sociālie partneri 
un tirdzniecības kameras, un atlīdzību 
maksā dalīborganizācija. 
Dalīborganizācijām būtu jāpiesakās 
finansējuma saņemšanai kompetentajā 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrā nolūkā būt par starpnieku starp 
jauniešiem (dalībniekiem) un darba 
devējiem, kuri piedāvā stažēšanās un 
darbu solidaritātes jomā.

svītrots
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21 Padomes 2018. gada 15. marta 
Ieteikums par Eiropas satvaru kvalitatīvai 
un rezultatīvai māceklībai (OV C 153, 
2.5.2018., 1. lpp.).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Grozījums Nr. 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ikvienai struktūrai, kas vēlas 
piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, 
būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas norāda, 
ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. Eiropas 
Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme. Attiecībā uz piešķirtu kvalitātes zīmi 
periodiski būtu jāveic atkārtota 
novērtēšana, un, ja veicamo pārbaužu 
ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas 
nosacījumi vairs netiek pildīti, šo zīmi var 
atsaukt.

(18) Ikvienai bezpeļņas struktūrai, kas 
vēlas piedalīties Eiropas Solidaritātes 
korpusā, būtu jāsaņem kvalitātes zīme, kas 
norāda, ka ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. 
Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas 
struktūrām būtu regulāri jāveic procedūra, 
kuras rezultātā tiek piešķirta kvalitātes 
zīme. Attiecībā uz piešķirtu kvalitātes zīmi 
periodiski būtu jāveic atkārtota 
novērtēšana, un, ja veicamo pārbaužu 
ietvaros tiek konstatēts, ka piešķiršanas 
nosacījumi vairs netiek pildīti, šo zīmi var 
atsaukt.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Grozījums Nr. 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izveide
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Struktūrai, kas vēlas pieteikties uz 
finansējumu, lai piedāvātu Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbības, vispirms 
jābūt saņēmušai kvalitātes zīmi. Šāda 
prasība neattiecas uz fiziskām personām, 
kas Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalībnieku neformālas grupas vārdā vēlas 
iegūt finansiālu atbalstu solidaritātes 
projektam.

(19) Struktūrai, kas vēlas pieteikties uz 
finansējumu, lai piedāvātu Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbības, vajadzētu 
būt bezpeļņas organizācijai un vispirms 
jābūt saņēmušai kvalitātes zīmi. Šāda 
prasība neattiecas uz fiziskām personām, 
kas Eiropas Solidaritātes korpusa 
dalībnieku neformālas grupas vārdā vēlas 
iegūt finansiālu atbalstu solidaritātes 
projektam.

Or. en


