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6.3.2019 A8-0079/200

Pozmeňujúci návrh 200
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „stáž“ je solidárna činnosť počas 
obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, 
ktoré sa dá predĺžiť len raz a na 
maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka 
a hradí účastnícka organizácia v úlohe 
hostiteľa účastníka Európskeho zboru 
solidarity; „pracovné miesto“ je solidárna 
činnosť počas obdobia od dvoch do 
dvanástich mesiacov, ktorú hradí 
účastnícka organizácia zamestnávajúca 
účastníka Európskeho zboru solidarity;

7. „stáž“ je solidárna činnosť 
vykonávaná počas obdobia od dvoch do 
šiestich mesiacov pred samotnou 
solidárnou činnosťou s možnosťou 
predĺženia jedenkrát a na maximálne 12 
mesiacov,  ktorú ponúka a hradí účastnícka 
organizácia v úlohe hostiteľa účastníka 
Európskeho zboru solidarity; túto činnosť 
charakterizuje pevne stanovené obdobie, 
jasné ciele, obsah, úlohy, štruktúra 
a rámec, primeraná finančná podpora 
a právna a sociálna ochrana 
a nenahrádza platené zamestnanie;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/201

Pozmeňujúci návrh 201
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „značka kvality“ je osvedčenie 
udeľované účastníckej organizácii, ktorá 
chce ponúkať solidárne činnosti v rámci 
Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe 
hostiteľa a/alebo v rámci podpornej 
funkcie;

10. „značka kvality“ je osvedčenie 
udeľované neziskovej účastníckej 
organizácii alebo neziskovej 
medzinárodnej organizácii, ktorá chce 
ponúkať solidárne činnosti v rámci 
Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe 
hostiteľa a/alebo v rámci podpornej 
funkcie;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Pozmeňujúci návrh 202
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16 Účastnícke organizácie 16 Neziskové účastnícke organizácie

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Pozmeňujúci návrh 203
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Zriadenie programu Európsky zbor solidarity 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 
solidarity môže požiadať každý verejný 
alebo súkromný subjekt so sídlom 
v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné 
organizácie. V prípade činností uvedených 
v článkoch 7, 8 a 11 je udelenie značky 
kvality účastníckej organizácii 
nevyhnutnou podmienkou na čerpanie 
finančných prostriedkov z Európskeho 
zboru solidarity. V prípade solidaritných 
projektov uvedených v článku 9 môžu 
fyzické osoby takisto žiadať o finančné 
prostriedky v mene neformálnych skupín 
účastníkov Európskeho zboru solidarity.

O finančné prostriedky z Európskeho zboru 
solidarity môže požiadať každá verejná 
alebo súkromná nezisková účastnícka 
organizácia so sídlom v účastníckej 
krajine, ako aj medzinárodné organizácie. 
V prípade činností uvedených 
v článkoch 7, 8 a 11 je udelenie značky 
kvality neziskovej účastníckej organizácii 
nevyhnutnou podmienkou na čerpanie 
finančných prostriedkov z Európskeho 
zboru solidarity. V prípade solidaritných 
projektov uvedených v článku 9 môžu 
fyzické osoby takisto žiadať o finančné 
prostriedky v mene neformálnych skupín 
účastníkov Európskeho zboru solidarity.

Or. en


