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6.3.2019 A8-0079/187

Pakeitimas 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga grindžiama 
piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia 
bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai 
ir užtikrinama vienybė, būtina kovojant su 
dabartinėmis ir būsimomis visuomenės 
problemomis, kurias jaunieji europiečiai 
nori padėti spręsti praktiškai parodydami 
solidarumą;

(1) solidarumas yra išsivysčiusių 
demokratinių visuomenių – ne tik piliečių 
konkrečiomis aplinkybėmis, bet ir žmonių 
ir valstybių – pagrindas. Ši bendroji 
vertybė turėtų būti puoselėjama, ypač 
atsižvelgiant į dabartines ir būsimas 
visuomenės problemas, kurias jaunuoliai 
sugebės ir toliau padėti spręsti praktiškai 
demonstruodami solidarumą;

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Pakeitimas 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) jaunuoliams turėtų būti sudaromos 
nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 
solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 
įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, 
kartu įgyti naudingos asmeninės, 
mokymosi, socialinės, pilietinės ir 
profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir 
atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. 
Tokia veikla taip pat turėtų būti remiamas 
jaunųjų savanorių, stažuotojų ir 
darbuotojų judumas;

(5) jaunuoliams turėtų būti sudaromos 
nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti 
solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti 
įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, 
kartu įgyti naudingos asmeninės, 
mokymosi, socialinės, pilietinės ir 
profesinės patirties, taigi ir žinių bei 
gebėjimų. Tokia veikla taip pat būtų 
remiami daugiakultūriai jaunųjų 
savanorių mainai;

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Pakeitimas 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus 
visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos 
solidarumo korpusas padeda jį skatinti, 
suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti 
ir įgyvendinti savo projektus, kuriais 
siekiama spręsti konkrečias problemas 
vietos bendruomenių labui. Tokie projektai 
– galimybė išbandyti idėjas ir padėti 
jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 
veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas 
norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje 
ir pirmasis žingsnis skatinant Europos 
solidarumo korpuso dalyvius dirbti 
savarankiškai arba burtis į asociacijas, 
nevyriausybines organizacijas ar kitas 
organizacijas, veikiančias solidarumo, ne 
pelno ir jaunimo sektoriuose;

(13) jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus 
visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos 
solidarumo korpusas padeda jį skatinti, 
suteikdamas jaunuoliams galimybę rengti 
ir įgyvendinti savo projektus, kuriais 
siekiama spręsti konkrečias problemas 
vietos bendruomenių labui. Tokie projektai 
– galimybė išbandyti idėjas ir padėti 
jaunuoliams patiems skatinti solidarumo 
veiksmus. Jie taip pat yra atspirties taškas 
norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje 
ir pirmasis žingsnis skatinant Europos 
solidarumo korpuso dalyvius vis aktyviau 
dalyvauti asociacijų, nevyriausybinių 
organizacijų ar kitų organizacijų, 
veikiančių solidarumo, ne pelno ir jaunimo 
sektoriuose, veikloje;

Or. pt



AM\1178955LT.docx PE635.388v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.3.2019 A8-0079/190

Pakeitimas 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant veiksmingesnio 
visuomenės informavimo ir Komisijos 
iniciatyva vykdomų komunikacijos 
veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu 
komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip 
pat turėtų būti naudojami koordinuotai 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su 
bendruoju šio reglamento tikslu;

Išbraukta.

Or. pt



AM\1178955LT.docx PE635.388v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.3.2019 A8-0079/191

Pakeitimas 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) stažuotė — solidarumo veikla nuo 
dviejų iki šešių mėnesių, kuri gali būti 
vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip 12 
mėnesių laikotarpiui ir kurią siūlo bei 
apmoka Europos solidarumo korpuso 
dalyvį priimanti dalyvaujanti 
organizacija;

Išbraukta.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Pakeitimas 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos solidarumo korpuso 
veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar 
privatusis subjektas ir tarptautinės 
organizacijos, gavusios Europos 
solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1. Europos solidarumo korpuso 
veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar 
privatusis ne pelno subjektas ir tarptautinės 
organizacijos, gavusios Europos 
solidarumo korpuso kokybės ženklą.

Or. pt


