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Emenda 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, traineeships u impjiegi, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija 
– b'mod partikolari l-intraprenditorija 
soċjali –, iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 
demokratika, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-
prevenzjoni ta' diżastri, it-tħejjija għalihom 
u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 
fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-
servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-
kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu 
dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
wara l-attività ta' solidarjetà.

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali u ċiviku tal-individwu, li 
jieħu l-għamla ta' volontarjat u traineeships 
li jippreċedu l-attività ta' solidarjetà, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni formali u mhux formali 
u t-tagħlim informali, id-djalogu 
interkulturali, l-inklużjoni soċjali, u t-
taħriġ, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
intraprenditorija soċjali, iċ-ċittadinanza u l-
parteċipazzjoni demokratika, il-protezzjoni 
tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni 
klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri, it-
tħejjija għalihom u l-irkupru minnhom, l-
agrikoltura għal finijiet terapewtiċi u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 
fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-
servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
b'mod partikolari tal-migranti u ta' dawk 
li jfittxu l-asil, il-kooperazzjoni u l-
koeżjoni territorjali, u l-kooperazzjoni bejn 
il-fruntieri. Dawn l-attivitajiet ta' 
solidarjetà jenħtieġ li jinkludu dimensjoni 
soda ta' edukazzjoni u ta' tagħlim u ta' 
taħriġ permezz ta' attivitajiet rilevanti li 
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jistgħu jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, 
matul u wara l-attività ta' solidarjetà.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Emenda 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-traineeships u l-impjiegi f'oqsma 
relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru 
opportunitajiet addizzjonali għaż-żgħażagħ 
biex dawn jidħlu fis-suq tax-xogħol 
filwaqt li jagħtu l-kontribut tagħhom biex 
jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. 
Dan jista' jgħin biex jitrawmu l-
impjegabbiltà u l-produttività taż-
żgħażagħ filwaqt li titħaffef it-tranżizzjoni 
tagħhom mill-edukazzjoni għall-impjiegi, 
li hi xi ħaġa importanti biex jissaħħu l-
possibbiltajiet tagħhom fis-suq tax-
xogħol. L-attivitajiet ta' traineeships offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jsegwu l-prinċipji tal-kwalità spjegati fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Qafas tal-Kwalità għat-
Traineeships21 . It-traineeships u l-impjiegi 
offruti jikkostitwixxu pont li permezz 
tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-
xogħol u jkunu akkumpanjati minn 
appoġġ adegwat wara l-attività. L-
attivitajiet ta' traineeship u impjiegi huma 
ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari mis-servizzi 
pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab 
soċjali u mill-Kmamar tal-Kummerċ, u 
huma rimunerati mill-organizzazzjoni 
parteċipanti. Bħala organizzazzjonijiet 
parteċipanti, dawn jenħtieġ li japplikaw 
għal finanzjament permezz tal-istruttura ta' 

(12) It-traineeships f'oqsma relatati mas-
solidarjetà f'kuntest mingħajr skop ta' 
qligħ, jistgħu joffru opportunitajiet 
addizzjonali għaż-żgħażagħ biex 
jirrispondu għall-isfidi ewlenin tas-
soċjetà. L-attivitajiet ta' traineeships offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jsegwu l-prinċipji tal-kwalità spjegati fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Qafas tal-Kwalità għat-
Traineeships u l-prinċipji stabbiliti fil-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà 
(UNCRPD) b'mod partikolari l-
Artikolu 27 tagħha. It-traineeships, li 
jippreċedu l-attivitajiet ta' solidarjetà, 
jikkostitwixxu pont li permezz tiegħu, iż-
żgħażagħ jagħtu kontribut siewi lis-
soċjetà, juru solidarjetà, kompetenzi u 
għarfien u b'hekk jiksbu esperjenza 
umana imprezzabbli, li hija essenzjali 
wkoll biex tinħoloq ċittadinanza tal-
Unjoni li tkun attiva u impenjata. L-
organizzazzjonijiet parteċipanti mingħajr 
skop ta' qligħ jenħtieġ li japplikaw għal 
finanzjament permezz tal-istruttura ta' 
implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.
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implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-
intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 
żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru l-
attivitajiet ta' traineeship u ta' impjiegi 
fis-setturi tas-solidarjetà.

_________________
21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 
ta' Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew għal 
Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi (ĠU 
L 153, 2.5.2018, p.1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Emenda 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet u opportunitajiet oħra offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod 
partikolari billi jiġu offruti taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, assigurazzjoni, appoġġ 
amministrattiv u appoġġ wara l-attività lill-
parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-
għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 
miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 
fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Is-
sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera jibqgħu 
ta' importanza kruċjali u l-voluntiera ma 
għandhomx jintbagħtu f'operazzjonijiet li 
jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati 
internazzjonali u mhux internazzjonali.

(15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet u opportunitajiet oħra offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, u l-
mira ta' inklużività li għandha tinkiseb 
permezz tagħhom, b'mod partikolari billi 
jiġu offruti taħriġ online jew offline 
xieraq, appoġġ lingwistiku, 
akkomodazzjoni raġonevoli, 
assigurazzjoni, appoġġ soċjali, proċeduri 
amministrattivi simplifikati u appoġġ 
qabel u wara l-attività lill-parteċipanti u 
lill-volontiera kif ukoll il-validazzjoni tal-
għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 
miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 
fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ 
li l-miżuri ta' appoġġ jiġu żviluppati u 
jingħataw f'kollaborazzjoni mal-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
organizzazzjonijiet oħra mingħajr skop ta' 
qligħ u tas-soċjetà ċivili sabiex jiġi sfruttat 
l-għarfien espert tagħhom fil-qasam. Is-
sigurtà u s-sikurezza tal-parteċipanti, kif 
ukoll tal-benefiċjarji previsti, jibqgħu ta' 
importanza kruċjali. L-attivitajiet kollha 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipju 
li ma ssirx ħsara. Il-parteċipanti jenħtieġ 
li ma jintbagħtux f'operazzjonijiet li 
jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati 
internazzjonali u mhux internazzjonali, jew 
f'faċilitajiet li jiksru l-istandards 
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internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem. L-attivitajiet li jinvolvu kuntatt 
dirett mat-tfal jenħtieġ li jkunu ggwidati 
mill-prinċipju tal-"aħjar interessi tat-tfal" 
u jenħtieġ li jinvolvu, fejn xieraq, it-
twettiq ta' kontrolli ta' imġiba preċedenti 
fuq il-parteċipanti jew l-adozzjoni ta' 
miżuri oħra bil-għan li tiġi żgurata l-
protezzjoni tat-tfal.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Emenda 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Organizzazzjonijiet parteċipanti 
jistgħu iwettqu bosta funzjonijiet fil-qafas 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 
F'funzjoni ta' ospitant, huma jwettqu 
attivitajiet marbuta mal-akkoljenza tal-
parteċipanti, inkluż l-organizzazzjoni ta' 
attivitajiet, u l-għoti ta' gwida u appoġġ lill-
parteċipanti waqt l-attività ta' solidarjetà, 
kif xieraq. F'funzjoni ta' appoġġ, huma 
jwettqu attivitajiet marbuta ma' li jibgħatu 
l-parteċipanti u t-tħejjija tal-parteċipanti 
qabel it-tluq, matul u wara l-attività ta' 
solidarjetà, inkluż it-taħriġ, u l-gwida tal-
parteċipanti għal organizzazzjonijiet lokali 
wara l-attività.

(20) L-organizzazzjonijiet parteċipanti 
mingħajr skop ta' qligħ jistgħu iwettqu 
bosta funzjonijiet fil-qafas tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. F'funzjoni ta' 
ospitant, huma se jwettqu attivitajiet 
marbuta mal-akkoljenza tal-parteċipanti, 
inklużi l-organizzazzjoni ta' attivitajiet, 
programm edukattiv u ta' taħriġ u l-għoti 
ta' gwida u appoġġ lill-parteċipanti waqt l-
attività ta' solidarjetà, kif xieraq. F'funzjoni 
ta' appoġġ, huma jwettqu attivitajiet 
marbuta ma' li jibgħatu l-parteċipanti u t-
tħejjija tal-parteċipanti qabel it-tluq, li 
jinvolvu programm edukattiv u ta' tagħlim 
b'saħħtu matul u wara l-attività ta' 
solidarjetà, inkluż il-gwida tal-parteċipanti 
għal organizzazzjonijiet lokali wara l-
attività, sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet 
għal aktar esperjenzi ta' solidarjetà. 
F'funzjoni ta' koordinazzjoni, l-
organizzazzjonijiet parteċipanti mingħajr 
skop ta' qligħ jenħtieġ li jistabbilixxu 
rabtiet bejn l-organizzazzjonijiet u 
jiffaċilitaw l-iskambju tal-parteċipanti tas-
servizz volontarju.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Emenda 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “attività ta' solidarjetà” tfisser 
attività temporanja ta' kwalità għolja li 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li tista' 
tieħu l-għamla ta' volontarjat, traineeships, 
impjiegi, proġetti ta' solidarjetà u 
attivitajiet ta' netwerking f'diversi oqsma, 
inklużi dawk imsemmija fil-paragrafu 13, 
filwaqt li jiġi żgurat il-valur miżjud 
Ewropew u l-konformità mar-regolamenti 
dwar is-saħħa u s-sigurtà;

(1) "attività ta' solidarjetà" tfisser 
attività temporanja ta' kwalità għolja 
aċċessibbli faċilment u inklużiva ta' 
interess ġenerali fl-istrutturi ta' 
organizzazzjoni parteċipanti mingħajr 
skop ta' qligħ bil-għan li tindirizza l-
ħtiġijiet tas-soċjetà għall-benefiċċju ta' 
komunità filwaqt li trawwem ukoll l-
iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali ta' individwu, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti; l-
attività ta' solidarjetà tikkontribwixxi 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà; l-attività ta' solidarjetà 
tieħu l-għamla ta' volontarjat, traineeships, 
proġetti ta' solidarjetà u attivitajiet ta' 
netwerking f'diversi oqsma, inklużi dawk 
imsemmija fil-paragrafu 13 u l-attivitajiet 
konformi mal-istandards internazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem u mal-politika 
tal-Unjoni, bħall-impenn li tintemm l-
istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal u tal-persuni 
b'diżabbiltà u l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
b'mod partikolari tal-migranti u ta' dawk 
li jfittxu l-asil; l-attività ta' solidarjetà hija 
kkaratterizzata minn perjodu fiss, 
għanijiet, kontenut, kompiti, struttura u 
qafas ċari; għandhom jiġu pprovduti 
appoġġ finanzjarju xieraq u protezzjoni 
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legali u soċjali sabiex jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew u l-konformità mal-
istandards tas-saħħa u s-sikurezza u dawk 
soċjali;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Emenda 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “organizzazzjoni parteċipanti” 
tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 
privata, lokali, reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali, li ingħatat it-tikketta ta' 
kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

(5) "organizzazzjoni parteċipanti" 
tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 
privata mingħajr skop ta' qligħ fil-livell 
lokali, reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali li twettaq attività ta' 
interess ġenerali, li ingħatat it-tikketta ta' 
kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Emenda 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "voluntier" tfisser persuna li 
rreġistrat fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, twettaq attivitajiet ta' 
benefiċċju għas-soċjetà, minn rajha; 
dawk l-attivitajiet jitwettqu għal kawża 
mingħajr skop ta' qligħ, għall-benefiċċju 
tal-iżvilupp personali tal-voluntier, li 
jimpenja l-ħin u l-enerġija tiegħu għall-
ġid komuni mingħajr kumpens 
finanzjarju; il-voluntier jieħu sehem 
f'attività ta' solidarjetà li taqa' taħt il-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà offruta 
minn organizzazzjoni parteċipanti 
mingħajr skop ta' qligħ iċċertifikata 
permezz ta' tikketta tal-kwalità; il-
voluntier jiġi rimborżat għall-ispejjeż 
direttament relatati mal-attività tiegħu;

Or. en


