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6.3.2019 A8-0079/200

Predlog spremembe 200
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „pripravništvo“ pomeni 
solidarnostno aktivnost za obdobje od dveh 
do šest mesecev, ki se lahko enkrat 
podaljša do največ 12 mesecev, ponudi in 
plača pa jo sodelujoča organizacija, ki gosti 
udeleženca evropske solidarnostne enote;

(7) „pripravništvo“ pomeni 
solidarnostno aktivnost, ki se izvaja dva do 
šest mesecev pred solidarnostno 
aktivnostjo in se lahko enkrat podaljša do 
največ 12 mesecev, ponudi in plača pa jo 
sodelujoča organizacija, ki gosti 
udeleženca evropske solidarnostne enote; 
zanjo so značilni določeno trajanje in 
jasni cilji, vsebina, naloge, struktura in 
okvir, ustrezna finančna podpora, pravna 
in socialna zaščita ter dejstvo, da ne 
nadomešča plačane zaposlitve;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/201

Predlog spremembe 201
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, 
ki se podeli sodelujoči organizaciji, ki je 
pripravljena nuditi solidarnostne aktivnosti 
v okviru evropske solidarnostne enote v 
gostiteljski in/ali podporni vlogi;

(10) „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, 
ki se podeli neprofitni sodelujoči 
organizaciji ali neprofitni mednarodni 
organizaciji, ki je pripravljena nuditi 
solidarnostne aktivnosti v okviru evropske 
solidarnostne enote v gostiteljski in/ali 
podporni vlogi;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Predlog spremembe 202
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16 Sodelujoče organizacije 16 Neprofitne sodelujoče organizacije

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Predlog spremembe 203
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za financiranje v okviru evropske 
solidarnostne enote se lahko prijavijo vsi 
javni ali zasebni subjekti s sedežem v 
sodelujoči državi ter mednarodne 
organizacije. Pri aktivnostih iz členov 7, 8 
in 11 je predpogoj za prejem finančnih 
sredstev v okviru evropske solidarnostne 
enote, da sodelujoča organizacija pridobi 
znak kakovosti. Pri solidarnostnih projektih 
iz člena 9 se lahko za financiranje prijavijo 
tudi fizične osebe v imenu neformalnih 
skupin udeležencev evropske solidarnostne 
enote.

Za financiranje v okviru evropske 
solidarnostne enote se lahko prijavijo vse 
javne ali zasebne neprofitne sodelujoče 
organizacije s sedežem v sodelujoči državi 
ter mednarodne organizacije. Pri 
aktivnostih iz členov 7, 8 in 11 je 
predpogoj za prejem finančnih sredstev v 
okviru evropske solidarnostne enote, da 
neprofitna sodelujoča organizacija pridobi 
znak kakovosti. Pri solidarnostnih projektih 
iz člena 9 se lahko za financiranje prijavijo 
tudi fizične osebe v imenu neformalnih 
skupin udeležencev evropske solidarnostne 
enote.

Or. en


