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4.4.2017 B8-0238/3 

Pakeitimas 3 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į klausimą 

Komisijai dėl Europos solidarumo korpuso 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– atsižvelgdamas į klausimą 

Komisijai dėl Europos solidarumo korpuso 

(O-000020/2017 – B8-xxxx/2017) ir O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Pakeitimas 4 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2014 m. 

liepos 17 d. rezoliuciją dėl jaunimo 

užimtumo1, 

 _____________ 

1 
OL C 224, 2016 6 21, p. 19. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Pakeitimas 5 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į savo 2013 m. 

sausio 16 d. rezoliuciją dėl Jaunimo 

garantijų iniciatyvos1,  

________________ 

1 O L C 440, 2015 12 30, p. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Pakeitimas 6 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 

17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą Nr. 1304/2013 dėl Europos 

socialinio fondo, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1081/20061, 

________________ 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Pakeitimas 7 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 

11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo 

sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, 

jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ 

ir kuriuo panaikinami sprendimai 

Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir 

Nr. 1298/2008/EB1,  

________________ 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Pakeitimas 8 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi Europos solidarumo 

korpuso (ESC) kūrimas turi būti 

grindžiamas bendromis ES vertybėmis, 

kaip nustatyta Sutartyse ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; 

kadangi ESC tikslas turėtų būti kurti 

bendruomenės, solidarumo ir socialinės 

atsakomybės jausmą Europoje, tuo pat 

metu užtikrinant tinkamą ir savanorišką 

veiklą;  

E. kadangi Europos solidarumo 

korpuso (ESC) kūrimas turi būti 

grindžiamas bendromis ES vertybėmis, 

kaip nustatyta Sutartyse ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; 

kadangi ESC tikslas turėtų būti kurti 

bendruomenės, solidarumo ir socialinės 

atsakomybės jausmą Europoje, tuo pat 

metu užtikrinant tinkamą ir savanorišką 

veiklą, darbo, stažuotės ar pameistrystės 

patirtį;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Pakeitimas 9 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad nors 

mokymosi komponentas, be kita ko, 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu 

įgytą patirtį, ir poveikis pačiam savanoriui 

yra svarbūs elementai, pagrindinis ESC 

tikslas turėtų būti – padaryti teigiamą 

poveikį visai bendruomenei, tai 

akivaizdžiai išreiškiant solidarumą ir 

socialinę atsakomybę;  

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad nors 

mokymosi komponentas, įskaitant 

neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu 

įgytą patirtį, ir poveikis pačiam savanoriui, 

jaunam darbuotojui, stažuotojui arba 

pameistriui yra svarbūs elementai, 

pagrindinis ESC tikslas turėtų būti – 

padaryti teigiamą poveikį projektų ir 

veiksmų naudos gavėjams ir platesnei 
bendruomenei, taip akivaizdžiai išreiškiant 

solidarumą ir socialinę atsakomybę;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Pakeitimas 10 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. yra labai susirūpinęs dėl Komisijos 

ketinimo įgyvendinti ESC iniciatyvą 

pirmuoju pradiniu etapu, įtraukiant ją į 

esamas programas, ypač švietimo ir 

kultūros programas, pavyzdžiui, „Erasmus 

+“ ir „Europa piliečiams“, nesuteikiant 

pakankamai aiškumo dėl tikslių finansinių 

ir žmogiškųjų išteklių, skirtų ESC; 

primena, kad Parlamentas, kaip vienas iš 

teisės aktų leidėjų svarstant ES programas 

ir biudžeto valdymo institucija, nesutinka, 

kad lėšos būtų perskirstomos, jas imant iš 

prioritetinių programų, ir dažnai neturi 

pakankamai išteklių, kad galėtų finansuoti 

pagrindinius veiksmus ir naujas politikos 

iniciatyvas;  

6. yra labai susirūpinęs dėl Komisijos 

ketinimo įgyvendinti ESC iniciatyvą 

pirmuoju pradiniu etapu, įtraukiant ją į 

esamas programas ir iniciatyvas, ypač 

švietimo ir kultūros programas, pavyzdžiui, 

„Erasmus +“, „Europa piliečiams“, 

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Užimtumo 

ir socialinių inovacijų programa, 

nesuteikiant pakankamai aiškumo dėl 

tikslių finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 

skirtų ESC; primena, kad Parlamentas, kaip 

vienas iš teisės aktų leidėjų svarstant ES 

programas ir biudžeto valdymo institucija, 

nesutinka, kad lėšos būtų perskirstomos, 

jas imant iš prioritetinių programų, ir 

dažnai neturi pakankamai išteklių, kad 

galėtų finansuoti pagrindinius veiksmus ir 

naujas politikos iniciatyvas;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Pakeitimas 11 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. ragina Komisiją įtraukti į savo 

būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl ESC aiškias biudžeto 

priemones, kuriomis būtų sudarytos 

sąlygos veiksmingam ESC veikimui; 

pabrėžia, kad ESC finansavimas neturi 

neigiamai paveikti esamų programų, 

pavyzdžiui, „Erasmus +“ ir „Europa 

piliečiams“, ir neturi iškraipyti esamų 

sėkmingų priemonių, pvz., Europos 

savanorių tarnybos, veikimo;  

7. ragina Komisiją įtraukti į savo 

būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl ESC aiškias biudžeto 

priemones, kuriomis būtų sudarytos 

sąlygos veiksmingam ESC veikimui; 

pabrėžia, kad ESC finansavimas neturi 

neigiamai paveikti esamų programų, skirtų 

jaunimui, ir iniciatyvų, pavyzdžiui, 

programų „Erasmus +“ ir „Europa 

piliečiams“, Užimtumo ir socialinių 

inovacijų programos ir tokių iniciatyvų, 

kaip Jaunimo garantijų iniciatyva, ir 

neturi iškraipyti esamų sėkmingų 

priemonių, pvz., Europos savanorių 

tarnybos, veikimo;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Pakeitimas 12 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 antraštinė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Aiškus savanoriškos veiklos ir užimtumo 

atskyrimas 

Aiškus savanoriškos veiklos ir užimtumo 

bei kokybiškų galimybių jaunimui pagal 

profesines kryptis atskyrimas 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Pakeitimas 13 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina Komisiją, įgyvendinant ESC 

iniciatyvą, aiškiai atskirti savanorišką 

veiklą nuo įdarbinimo, siekiant išvengti, 

kad kokybiškos darbo vietos būtų 

pakeičiamos neatlygintina savanoriška 

veikla; šiuo tikslu pabrėžia, kad 

savanoriška veikla neturėtų būti 

finansuojama lėšomis, konkrečiai skirtomis 

kovai su jaunimo nedarbu, kaip antai 

Jaunimo užimtumo iniciatyva;  

15. ragina Komisiją, įgyvendinant ESC 

iniciatyvą, aiškiai atskirti savanorišką 

veiklą nuo įdarbinimo, siekiant išlaikyti 

esminius skirtumus tarp savanoriškos 

veiklos ir darbo, kai daugiausia dėmesio 

skiriama arba paramos gavėjų 

poreikiams, arba dalyvių mokymo ir 

tobulinimo poreikiams, taip pat siekiant 

išvengti, kad kokybiškos darbo vietos būtų 

pakeičiamos neatlygintina savanoriška 

veikla; šiuo tikslu pabrėžia, kad 

savanoriška veikla neturėtų būti 

finansuojama lėšomis, konkrečiai skirtomis 

kovai su jaunimo nedarbu, kaip antai 

Jaunimo užimtumo iniciatyva;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Pakeitimas 14 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia, kad profesinės krypties 

tikslas turėtų būti siūlyti kokybiškas darbo 

vietas, stažuotes ir pameistrystę solidarumo 

sektoriaus pelno nesiekiančiose solidarumo 

ir socialinėse įmonėse;  

17. pabrėžia, kad profesinės krypties 

tikslas turėtų būti siūlyti kokybiškas darbo 

vietas, stažuotes ir pameistrystę solidarumo 

sektoriaus pelno nesiekiančiose solidarumo 

ir socialinėse įmonėse – taip tikrai būtų 

prisidedama prie Europos solidarumo 

vystymosi ir būtų galima užtikrinti 

abipusę naudą tiek programos dalyviams, 

tiek jų darbdaviams; primena Jaunimo 

užimtumo iniciatyvos ribotą pobūdį ir 

ribotus išteklius;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Pakeitimas 15 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. prašo, kad priimančiosios 

organizacijos laikytųsi kokybės chartijos, 

kurią sudaro sutarti tikslai, principai ir 

standartai, kaip antai tikslai, numatyti 

Europos stažuočių ir pameistrystės 

kokybės chartijoje; ragina siekti, kad 

dalyvaujant iniciatyvoje įgyti gebėjimai ir 

įgūdžiai būtų palyginami, pripažįstami ir 

patvirtinti, taip jie prisidėtų prie tvarios 

jaunimo integracijos į darbo rinką; 

pabrėžia, kad aiškūs standartai padės 

stebėti, kaip įgyvendinama ESC iniciatyva;  

19. prašo, kad priimančiosios 

organizacijos laikytųsi kokybės chartijos, 

kurią sudaro sutarti tikslai, principai ir 

standartai, kaip antai tikslai, numatyti 

Europos stažuočių ir pameistrystės 

kokybės chartijoje1; ragina priimančiąsias 

organizacijas iš anksto apibrėžti 

gebėjimus ir įgūdžius, kurių turėtų būti 

įgyjama dalyvaujant iniciatyvoje; ragina 

siekti, kad dalyvaujant iniciatyvoje įgyti 

gebėjimai ir įgūdžiai būtų palyginami, 

pripažįstami ir patvirtinti, kaip 

reikalaujama 2012 m. gruodžio 20 d. 

Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų 

patvirtinimo2, – taip jie prisidėtų prie 

tvarios jaunimo įtraukties į darbo rinką; 

pabrėžia, kad aiškūs standartai padės 

stebėti, kaip įgyvendinama ESC iniciatyva;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:LT:PDF. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:LT:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Pakeitimas 16 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabrėžia, kad jauniems savanoriams 

reikia suteikti tinkamą finansinę 

kompensaciją, sveikatos draudimą, 

mokymą ir kuravimą; pabrėžia, kad turėtų 

būti pasirūpinta jų darbo krūvio ir aplinkos 

stebėsena, atsižvelgiant į konkrečias 

užduotis, kurias jie turės atitikti vykdydami 

savanorystės veiklą ESC; 

20. pabrėžia, kad jauniems savanoriams 

reikia suteikti tinkamą finansinę 

kompensaciją, o jauniems darbuotojams 

užtikrinti deramą uždarbį, taip pat 

sveikatos draudimą, mokymą ir kuravimą; 

pabrėžia, kad turėtų būti pasirūpinta jų 

darbo krūvio ir aplinkos stebėsena, 

atsižvelgiant į konkrečias užduotis, kurias 

jie turės atitikti vykdydami savanorystės ar 

darbo veiklą ESC; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Pakeitimas 17 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20a. dar kartą ragina valstybes nares 

susieti jaunimo užimtumo politiką su 

kokybiškomis ir tvariomis darbo 

sutartimis siekiant spręsti mažų garantijų 

darbo ir nepakankamo užimtumo 

problemą; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Pakeitimas 18 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20b. ragina Komisiją ir valstybes nares 

vadovautis teisėmis pagrįstu požiūriu į 

jaunimą ir užimtumą; pabrėžia, kad 

negalima kelti pavojaus jaunų žmonių 

darbo kokybei ir pagrindiniams darbo bei 

kitiems standartams, susijusiems su darbo 

kokybe, tokiems kaip darbo laikas, 

socialinė apsauga ir su profesinė sveikata 

bei saugumas, – tai turi būti svarstoma 

pirmiausia, kai dedamos pastangos 

siekiant kažką pakeisti; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Pakeitimas 19 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20c. ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti visapusišką prieigą prie 

Europos solidarumo korpuso jauniems 

žmonėms iš nepalankios aplinkos arba 

turintiems specialiųjų poreikių; todėl 

pabrėžia, kad konkretus biudžetas turėtų 

būti skiriamas siekiant padengti išlaidas, 

susijusias su asmenine pagalba arba 

papildoma parama atitinkamam 

jaunimui; mano, kad Europos savanorių 

tarnyba galėtų būti vertinama kaip gera 

praktika šioje srityje; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Pakeitimas 20 

Jean Lambert 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

S&D frakcijos vardu 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

dėl Europos solidarumo korpuso 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. primena Komisijai, kad reikia 

užtikrinti geras sąlygas tinkamoms 

konsultacijoms su pagrindinėmis 

suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 

jaunimo organizacijos, Europos socialiniai 

partneriai, savanoriška veikla grindžiamos 

organizacijos ir valstybės narės, prieš 

rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto; pabrėžia, kad 

šios suinteresuotosios šalys turėtų 

reguliariai dalyvauti įgyvendinime ir, jei 

tinkama, vykdyti iniciatyvos stebėseną;  

22. primena Komisijai, kad reikia 

užtikrinti geras sąlygas tinkamoms 

konsultacijoms su pagrindinėmis 

suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 

jaunimo organizacijos, Europos socialiniai 

partneriai, savanoriška veikla grindžiamos 

organizacijos, profesinės sąjungos ir 

valstybės narės, prieš rengiant pasiūlymą 

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; 

pabrėžia, kad šios suinteresuotosios šalys 

turėtų reguliariai dalyvauti įgyvendinime 

ir, jei tinkama, vykdyti iniciatyvos 

stebėseną, kad būtų užtikrintas tinkamas 

iniciatyvos įgyvendinimas, galimybių 

kokybė ir rezultatų tvarumas;  

Or. en 

 

 


