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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0079/200

Amendement 200
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
voor een periode van twee tot en met zes 
maanden, eenmalig te verlengen met 
maximaal twaalf maanden, die wordt 
aangeboden en betaald door de 
deelnemende organisatie die de deelnemer 
aan het Europees Solidariteitskorps 
ontvangt;

7) "stage": een solidariteitsactiviteit 
die wordt uitgevoerd gedurende een 
periode van twee tot en met zes maanden 
voorafgaand aan de solidariteitsactiviteit, 
eenmalig te verlengen met maximaal 
twaalf maanden, en die wordt aangeboden 
en betaald door de deelnemende 
organisatie die de deelnemer aan het 
Europees Solidariteitskorps ontvangt; de 
activiteit wordt gekenmerkt door een 
vastomlijnde termijn, duidelijke 
doelstellingen en taken, een duidelijke 
invulling en structuur, passende 
financiële steun en wettelijke en sociale 
bescherming, en wordt niet ingezet ter 
vervanging van of in de plaats van een 
betaalde baan;

Or. en
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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0079/201

Amendement 201
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "kwaliteitskeurmerk": de 
certificering die wordt toegekend aan een 
deelnemende organisatie die in het kader 
van het Europees Solidariteitskorps 
solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de 
rol van gastheer en/of in een 
ondersteunende functie;

10) "kwaliteitskeurmerk": de 
certificering die wordt toegekend aan een 
deelnemende (internationale) organisatie 
zonder winstoogmerk die in het kader van 
het Europees Solidariteitskorps 
solidariteitsactiviteiten wil aanbieden in de 
rol van gastheer en/of in een 
ondersteunende functie;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Amendement 202
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 Deelnemende organisaties 16 Deelnemende organisaties zonder 
winstoogmerk

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Amendement 203
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publieke of private entiteiten die zijn 
gevestigd in een deelnemend land en 
internationale organisaties kunnen een 
aanvraag indienen voor financiering uit 
hoofde van het Europees Solidariteitskorps. 
In het geval van activiteiten als bedoeld in 
de artikelen 7, 8 en 11 moet de 
deelnemende organisatie eerst het 
kwaliteitskeurmerk behalen voor zij 
financiering uit hoofde van het Europees 
Solidariteitskorps kan verkrijgen. In het 
geval van solidariteitsprojecten als bedoeld 
in artikel 9 kunnen ook natuurlijke 
personen een aanvraag voor financiering 
indienen namens informele groepen van 
deelnemers aan het Europees 
Solidariteitskorps.

Deelnemende publieke of private 
organisaties zonder winstoogmerk die zijn 
gevestigd in een deelnemend land en 
internationale organisaties kunnen een 
aanvraag indienen voor financiering uit 
hoofde van het Europees Solidariteitskorps. 
In het geval van activiteiten als bedoeld in 
de artikelen 7, 8 en 11 moet de 
deelnemende organisatie zonder 
winstoogmerk eerst het kwaliteitskeurmerk 
behalen voor zij financiering uit hoofde 
van het Europees Solidariteitskorps kan 
verkrijgen. In het geval van 
solidariteitsprojecten als bedoeld in 
artikel 9 kunnen ook natuurlijke personen 
een aanvraag voor financiering indienen 
namens informele groepen van deelnemers 
aan het Europees Solidariteitskorps.

Or. en


