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Amendamentul  4 

Michaela Šojdrová 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Serviciul european de voluntariat 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

L. reamintind că actuala criză a refugiaților 

este un exemplu grăitor și un simbol vizibil 

al importanței voluntarilor și al modului în 

care aceștia întruchipează valorile 

europene, contribuie la construirea 

rezilienței și sunt dispuși să ofere soluții 

flexibile și pragmatice la provocările 

comune, 

L. reamintind că reacția UE la actuala 

criză a refugiaților este un exemplu grăitor 

și un simbol vizibil al importanței 

voluntarilor și al modului în care aceștia 

întruchipează valorile europene, contribuie 

la construirea rezilienței și sunt dispuși să 

ofere soluții flexibile și pragmatice la 

provocările comune, 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Michaela Šojdrová 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Serviciul european de voluntariat 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. invită Eurostat să sprijine statele 

membre în acest demers pentru a se asigura 

că sunt colectate date comparative în 

Europa, precum și pentru a dezvolta 

indicatori și metodologii comune la nivelul 

UE pentru măsurarea impactului social al 

voluntariatului; îndeamnă statele membre 

să adopte sistemul elaborat de Organizația 

Internațională a Muncii pentru a măsura 

valoarea economică a voluntariatului; 

6. invită Eurostat să sprijine statele 

membre în acest demers pentru a se asigura 

că sunt colectate date comparative în 

Europa, precum și pentru a dezvolta 

indicatori și metodologii comune la nivelul 

UE pentru măsurarea impactului social al 

voluntariatului;  

Or. en 
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Amendamentul  6 

Michaela Šojdrová 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Serviciul european de voluntariat 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. solicită Comisiei să elaboreze un studiu 

privind sistemele naționale de servicii de 

voluntariat, corpurile naționale de serviciu 

civic și de solidaritate, precum și mediul 

existent pentru voluntarii potențiali din 

rândul statelor membre, pentru a promova 

înțelegerea reciprocă și diseminarea 

bunelor practici și posibilitatea de a crea 

un serviciu civic european care să vină în 

completarea oportunităților de voluntariat 

existente – toate acestea în scopul 

consolidării cetățeniei UE; 

9. solicită Comisiei să elaboreze un studiu 

privind sistemele naționale de servicii de 

voluntariat, precum și mediul existent 

pentru voluntarii potențiali din rândul 

statelor membre, pentru a promova 

înțelegerea reciprocă și diseminarea 

bunelor practici, toate acestea în scopul 

consolidării cetățeniei UE; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Michaela Šojdrová 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Serviciul european de voluntariat 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să îmbunătățească și să 

reconfigureze strategia de comunicare 

privitoare la SEV prin scoaterea în 

evidență a valorii sociale, umane și civice a 

voluntariatului; 

17. invită Comisia să îmbunătățească în 

continuare strategia de comunicare 

privitoare la SEV prin scoaterea în 

evidență a valorii sociale, umane și civice a 

voluntariatului; 

Or. en 

 

 


