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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/187

Módosítás 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió alapköve az 
Uniós polgárok és a tagállamok közötti 
szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a 
fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és 
jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges egységet, amelyek megoldását a 
gyakorlatban is megnyilvánuló 
szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének 
elősegíteni.

(1) A szolidaritás a fejlett és 
demokratikus társadalmak alapját képezi, 
nem csupán egy adott összefüggésben a 
polgárok között, hanem a népek és az 
államok között is. Ezt a közös értéket 
támogatni kell, különösen azokra a 
jelenlegi és jövőbeli társadalmi 
kihívásokra való tekintettel, melyek 
megoldását a gyakorlatban is 
megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok 
a továbbiakban is képesek lesznek 
elősegíteni.

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/188

Módosítás 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fiatalok számára a szolidaritási 
tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 
könnyen elérhető lehetőségeket kell 
biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
közösségek előnyére kifejezésre juttassák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük szempontjából is 
hasznos tapasztalatokra, képességekre és 
készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 
javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E 
tevékenységek a fiatal önkéntesek, 
gyakornokok és munkások mobilitását is 
ösztönzik.

(5) A fiatalok számára a szolidaritási 
tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 
könnyen elérhető lehetőségeket kell 
biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
közösségek előnyére kinyilvánítsák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük szempontjából is 
hasznos tapasztalatokra és ennélfogva 
tudásra és készségekre tesznek szert. E 
tevékenységek a fiatal önkéntesek közötti 
multikulturális párbeszédet is 
támogathatják.

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/189

Módosítás 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak 
ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a 
fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára önálló vállalkozások létrehozása, 
vagy pedig egyesületek, nem kormányzati 
szervezetek vagy más, a szolidaritási, a 
nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő 
testületek megalakítása felé.

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak 
ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a 
fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára ahhoz, hogy egyre nagyobb 
mértékben részt vegyenek egyesületek, 
nem kormányzati szervezetek vagy más, a 
szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági 
ágazatban működő testületek 
tevékenységeiben.

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/190

Módosítás 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A lakossági tájékoztatás magasabb 
szintű hatékonysága és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítása érdekében az e rendelet 
értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített forrásoknak 
hozzá kell járulniuk az Unió politikai 
prioritásaira vonatkozó szervezeti 
kommunikáció biztosításához is, feltéve, 
hogy az említett prioritások kapcsolódnak 
e rendelet általános célkitűzéseihez.

törölve

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/191

Módosítás 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szakmai gyakorlat”: az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 
részt vevő szervezet által kínált és 
finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő 
időszakra szóló tevékenység, mely időszak 
egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 
hónapra meghosszabbítható;

törölve

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.3.2019 A8-0079/192

Módosítás 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vehet bármely köz- vagy 
magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 
amennyiben megkapta az Európai 
Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt vehet bármely nonprofit 
köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi 
szervezet, amennyiben megkapta az 
Európai Szolidaritási Testület minőségi 
védjegyét.

Or. pt


