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Изменение 26
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Доброволчеството е конкретен и 
ясен израз на солидарност, който дава 
на хората възможност да посветят 
своите знания, умения и време в услуга 
на други човешки същества, без да са 
водени предимно от финансов интерес.

(2) Доброволчеството е конкретен и 
ясен израз на солидарност, който дава 
на хората възможност да посветят 
своите знания, умения, опит и време в 
услуга на други човешки същества, без 
да са водени предимно от финансов 
интерес, а от желанието да 
отговорят на допълнителни 
хуманитарни нужди, възникнали при 
хуманитарни кризи и предизвикани 
от човека или природни бедствия.

Or. en

Изменение 27
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Макар при много дейности 
доброволчеството да се увеличава, все 
още има нужда от повишаване на 
осведомеността и значителен 
потенциал за по-нататъшно 
развитие на солидарността у 
гражданите на Съюза с жертвите на 
кризи и бедствия в трети държави.

Or. en

Изменение 28
Antigoni Papadopoulou
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Концепцията на Съюза за 
хуманитарната помощ, в това число 
обща цел, принципи и добри практики, 
както и обща рамка за предоставяне на 
хуманитарната помощ от Съюза, е 
изложена в декларацията „Европейският 
консенсус относно хуманитарната 
помощ“14. Европейският консенсус 
подчертава твърдия ангажимент на 
Съюза да утвърждава и насърчава 
основните хуманитарни принципи на 
хуманност, неутралност, 
безпристрастност и независимост. 
Действията на Европейския 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ (наричан оттук нататък 
„EU Aid Volunteers“) следва да се 
ръководят от Европейския консенсус 
относно хуманитарната помощ.

(3) Концепцията на Съюза за 
хуманитарната помощ, в това число 
обща цел, принципи и добри практики, 
както и обща рамка за предоставяне на 
хуманитарната помощ от Съюза, е 
изложена в декларацията „Европейският 
консенсус относно хуманитарната 
помощ“14. Необходимо е да се повиши 
както нивото на информираност, 
така и видимостта по отношение на 
тази помощ сред гражданите на 
Съюза, тъй като предоставяната от 
Съюза хуманитарна помощ често 
остава в сянката на помощта от 
други международни организации. 
Европейският консенсус подчертава 
твърдия ангажимент на Съюза да 
утвърждава и насърчава основните 
хуманитарни принципи на хуманност, 
неутралност, безпристрастност и 
независимост. Действията на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (наричан оттук 
нататък „EU Aid Volunteers“) следва да 
се ръководят от Европейския консенсус 
относно хуманитарната помощ.

Or. en

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Броят и мащабът на хуманитарните 
кризи по света и свързаните с тях 
усложнения се увеличиха значително 

(5) Броят и мащабът на хуманитарните 
кризи по света, както природни, така
и предизвикани от човека, и
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през годините, което доведе до растяща 
необходимост от ефективна, резултатна 
и съгласувана реакция от страна на 
хуманитарните организации, както и от 
подкрепа от тяхна страна за местните 
общности в трети държави, за да се 
намали тяхната уязвимост и да се засили 
устойчивостта им при бедствия.

свързаните с тях усложнения се 
увеличиха значително през годините и 
тази тенденция за съжаление е 
вероятно да продължи да води до 
растяща необходимост от незабавна,
ефективна, резултатна и съгласувана 
реакция от страна на хуманитарните 
организации, както и от подкрепа от 
тяхна страна за местните общности в 
трети държави, за да се намали тяхната 
уязвимост и да се засили устойчивостта 
им при бедствия.

Or. en

Изменение 30
Jacek Włosowicz

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Доброволците могат да подсилят
операциите за хуманитарна помощ и да 
допринесат за професионализирането на 
хуманитарната помощ, когато са 
подбрани, обучени и подготвени за 
изпращане на терен по подходящ начин, 
така че да се гарантира, че притежават 
необходимите умения и компетентности 
да помагат по най-ефективен начин на 
нуждаещите се.

(6) Доброволците могат да подсилят 
операциите за хуманитарна помощ и да 
допринесат за професионализирането на 
хуманитарната помощ, когато са 
подбрани, обучени и подготвени за 
изпращане на терен по подходящ начин, 
така че да се гарантира, че притежават 
необходимите умения, компетентности 
и способности да помагат по най-
ефективен начин на нуждаещите се.

Or. en

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Европа и по света съществуват 
доброволчески схеми, съсредоточени 
върху изпращането на доброволци в 
трети държави. Това често са 
национални схеми, насочени основно 
или изцяло към проекти за развитие. 
Затова инициативата EU Aid Volunteers 
следва да избягва дублиране на 
дейностите и да носи добавена 
стойност, като предоставя на 
доброволците възможности за 
съвместен принос към операции за 
хуманитарна помощ, укрепвайки по 
този начин активното гражданско 
участие в Европейския съюз, както и
като насърчава транснационалното 
сътрудничество между участващите в 
действията на корпуса организации, 
осъществяващи операциите.

(7) В Европа и по света съществуват 
доброволчески схеми, съсредоточени 
върху изпращането на доброволци в 
трети държави. Това често са 
национални схеми, насочени основно 
или изцяло към проекти за развитие. 
Затова инициативата EU Aid Volunteers 
следва да избягва дублиране на 
дейностите и да носи добавена 
стойност, като предоставя на 
доброволците възможности за 
съвместен принос към операции за 
хуманитарна помощ, укрепвайки по 
този начин активното гражданско 
участие в Европейския съюз, като 
насърчава транснационалното 
сътрудничество между участващите в 
действията на корпуса организации, 
осъществяващи операциите, и по този 
начин създава положителен имидж 
на Съюза в света и укрепва интереса 
към паневропейски хуманитарни 
проекти.

Or. en

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Сигурността и безопасността на 
доброволците следва да продължат да 
бъдат от първостепенна важност.

(9) Подходящото обучение,
сигурността и безопасността на 
доброволците следва да продължат да 
бъдат от първостепенна важност, 
поради което неопитни доброволци не 
следва да се изпращат на проекти, 
при които има тревоги относно 
сигурността.
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Or. en

Изменение 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доброволчеството в областта на 
хуманитарната помощ може да помогне 
на младите хора да останат активни, да 
допринесе за личностното им развитие и 
опознаването на различни култури, 
както и да подобри техните 
компетентности и пригодността им за 
заетост в глобализираната икономика. 
По този начин то би допринесло по 
линия на инициативата „Възможности 
за младежта“18, както и по отношение на 
редица други ключови цели на Съюза 
като социалното приобщаване, 
заетостта, активното гражданско 
участие, образованието и развитието на 
умения19.

(12) Доброволчеството в областта на 
хуманитарната помощ може да помогне 
на младите хора да останат активни, да 
допринесе за личностното им развитие и 
опознаването на различни култури, 
както и да подобри техните 
компетентности и пригодността им за 
заетост в глобализираната икономика. 
По този начин то би допринесло по 
линия на инициативата „Възможности 
за младежта“18, както и по отношение на 
редица други ключови цели на Съюза 
като социалното приобщаване, 
заетостта, активното гражданско 
участие, образованието и развитието на 
умения19, както и при 
утвърждаването на 
доброволчеството като конкретен 
израз на европейската солидарност с 
хората, засегнати от кризи, като 
така се насърчат ценностите и 
принципите на Съюза.

Or. en

Изменение 34
Jacek Włosowicz

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Принципите на Съюза за (13) Принципите на Съюза за 
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предоставяне на равни възможности и 
недопускане на дискриминация 
предполагат, че гражданите на Съюза и 
дългосрочно пребиваващите в Съюза 
лица от всички възрасти и поприща 
следва да могат да се ангажират с 
активно гражданско участие. Предвид 
конкретните предизвикателства във 
връзка с предоставянето на хуманитарна 
помощ, участващите в инициативата 
EU Aid Volunteers следва да са на 
възраст над 18 години.

предоставяне на равни възможности и 
недопускане на дискриминация 
предполагат, че гражданите на Съюза и 
дългосрочно пребиваващите в Съюза 
лица от всички възрасти и поприща 
следва да могат да се ангажират с 
активно гражданско участие. При все 
това предвид конкретните 
предизвикателства при работата, 
свързана с предоставянето на 
хуманитарна помощ, и съответната 
необходимост от подходяща 
емоционална зрялост, участващите в 
инициативата EU Aid Volunteers следва 
да са на възраст над 18 години.

Or. en

Изменение 35
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 a) подчертава, че подобен 
доброволчески корпус за помощ следва 
да бъде ефективен по отношение на 
разходите си, да допълва 
съществуващите национални и 
международни доброволчески схеми, 
без да ги дублира, и да бъде 
съсредоточен върху решаването на 
проблемите на конкретни нужди и 
липси в хуманитарната сфера;

Or. en

Изменение 36
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 С настоящия Регламент се създава 
Европейски доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (наричан оттук 
нататък „EU Aid Volunteers“) като рамка 
за съвместен принос от страна на 
европейски доброволци в операции за 
хуманитарна помощ на Съюза.

С настоящия Регламент се създава 
Европейски доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (наричан оттук 
нататък „инициативата
„EU Aid Volunteers“) като рамка за 
съвместен принос от страна на 
европейски доброволци в операции за 
хуманитарна помощ на Съюза.

Or. en

Изменение 37
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Целта на EU Aid Volunteers е да дава 
израз на хуманитарните ценности и 
солидарността на Съюза с нуждаещите 
се посредством насърчаването на 
ефективна и видима инициатива 
EU Aid Volunteers, която допринася за 
укрепването на капацитета на Съюза за 
реакция при хуманитарни кризи, както и 
за изграждането на капацитета и 
засилването на устойчивостта на 
уязвимите или засегнати от бедствия 
общности в трети държави.

Целта на EU Aid Volunteers е да дава 
израз на хуманитарните ценности и 
солидарността на Съюза с нуждаещите 
се посредством насърчаването на 
ефективна и видима инициатива 
EU Aid Volunteers, която допринася за 
укрепването на капацитета на Съюза за 
реакция при хуманитарни кризи, 
предизвикани от човека или от 
природни бедствия, както и за 
изграждането на капацитета и 
засилването на устойчивостта на 
уязвимите или засегнати от бедствия 
общности в трети държави.

Or. en

Изменение 38
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инициативата EU Aid Volunteers 
насърчава съвместните дейности и 
участието на доброволци от различни 
държави и способства за съвместни 
проекти и транснационални 
партньорства между осъществяващите 
операциите организации, посочени в 
член 10.

4. Инициативата EU Aid Volunteers 
насърчава съвместните дейности, 
тясното сътрудничество и участието 
на доброволци от различни държави и 
способства за съвместни проекти и 
транснационални партньорства между 
осъществяващите операциите 
организации, посочени в член 10, като 
се гарантира координиране, взаимно 
допълване, съгласуваност и разходна 
ефективност на различните 
съществуващи доброволчески схеми 
на ЕС за кризисни ситуации в трети 
държави, без те да бъдат дублирани.

Or. en

Изменение 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инициативата EU Aid Volunteers 
насърчава съвместните дейности и 
участието на доброволци от различни 
държави и способства за съвместни 
проекти и транснационални 
партньорства между осъществяващите 
операциите организации, посочени в 
член 10.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 40
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE



AM\924213BG.doc 11/24 PE504.041v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „доброволец“ означава лице, което 
избира, свободно и по собствени 
подбуди и без да е водено предимно от 
финансов интерес, да участва в 
дейности, които са в полза на 
общността, в негова собствена полза и 
в полза на обществото като цяло;

a) „доброволец“ означава лице, което 
избира, свободно и по собствени 
подбуди и без да е водено предимно от 
финансов интерес, да участва в 
дейности, които са в полза на общността 
и в полза на обществото като цяло и 
евентуално освен това в негова 
собствена полза;

Or. en

Изменение 41
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна 
помощ“ (EU Aid Volunteer) означава 
кандидат за доброволец, който е бил 
избран, обучен, оценен като отговарящ 
на условията за допустимост и 
регистриран като лице, което е на 
разположение за изпращане в операции 
за хуманитарна помощ в трети държави;

в) „доброволец на ЕС за хуманитарна 
помощ“ (EU Aid Volunteer) означава 
кандидат за доброволец, който е бил 
адекватно избран, обучен, оценен като 
отговарящ на условията за допустимост 
и регистриран като лице, което е на 
разположение за изпращане в операции 
за хуманитарна помощ в трети държави;

Or. en

Изменение 42
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При прилагането на настоящия 1. При прилагането на настоящия 
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Регламент се осигурява съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието.

Регламент се осигурява координация, 
взаимно допълване и съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието.

Or. en

Изменение 43
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При прилагането на настоящия 
Регламент се осигурява съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието.

1. При прилагането на настоящия 
Регламент се осигурява съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието и 
взаимодействията с механизма за 
гражданска защита на Съюза.

Or. en

Изменение 44
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 
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национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers.

национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers. Комисията следва 
да използва съществуващите 
европейски мрежи, които са 
ефективни.  

Or. en

Изменение 45
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 
национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers.

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 
национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers и EuropeAid, както и 
за гарантирането на по-висока 
разходна ефективност.

Or. en

Изменение 46
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съюзът насърчава сътрудничеството 
със съответните международни 
организации, по-специално 
Организацията на обединените нации, и 
с други партньори в областта на 

3. Съюзът насърчава сътрудничеството 
със съответните международни 
организации, по-специално 
Организацията на обединените нации, и 
с други партньори в областта на 
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хуманитарната помощ при 
осъществяването на действията на 
инициативата EU Aid Volunteers.

хуманитарната помощ и 
заинтересовани участници в 
регионите при осъществяването на 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers.

Or. en

Изменение 47
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инициативата EU Aid Volunteers има 
следните оперативни цели:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 48
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– броя на обучените доброволци и 
качеството на обучението на базата на 
оценките и на степента на 
удовлетвореност;

– броя на обучените доброволци и 
качеството на обучението на базата на 
оценките и на степента на 
удовлетвореност и резултатност;

Or. en

Изменение 49
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на новите умения и аспекти 
на компетентност, придобити на 
основата на съществуващи 
инструменти на ЕС, като паспорта 
на уменията или Европейската 
квалификационна рамка

Or. en

Изменение 50
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Постигане на по-голяма 
последователност и съгласуваност на
доброволческата дейност в държавите 
членки с цел подобряване на 
възможностите за гражданите на Съюза 
за участие в дейности и операции за 
хуманитарна помощ. Напредъкът по 
постигането на тази оперативна цел се 
оценява въз основа на показатели, като 
например:

д) Постигане на по-голяма 
последователност, съгласуваност и
надеждност на доброволческата 
дейност в държавите членки с цел 
подобряване на възможностите за 
гражданите на Съюза за участие в 
дейности и операции за хуманитарна 
помощ. Напредъкът по постигането на 
тази оперативна цел се оценява въз 
основа на показатели, като например:

Or. en

Изменение 51
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА 
EU AID VOLUNTEERS

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. en

Изменение 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 8 – дял

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Действия по инциативата 
EU Aid Volunteers

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Инициативата EU Aid Volunteers 
преследва целите, посочени в членове 3 
и 7, посредством следните видове 
действия:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 54
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 
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организации, минималните изисквания 
по отношение на покриването на 
дневните разходи, настаняването и 
други съответни разходи, 
застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение.

организации, надзорът, текущото 
обучение и ръководство на 
доброволците, минималните 
изисквания по отношение на 
покриването на дневните разходи, 
настаняването и други съответни 
разходи, застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение.

Or. en

Изменение 55
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 
организации, минималните изисквания 
по отношение на покриването на 
дневните разходи, настаняването и 
други съответни разходи, 
застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение.

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 
организации, минималните изисквания 
по отношение на покриването на 
дневните разходи, настаняването и 
други съответни разходи, 
застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение, включително 
социалното осигуряване преди, след и 
по време на службата.

Тези стандарти трябва да бъдат 
предоставени на доброволците. 
Представителите на доброволците 
трябва да бъдат консултирани 
относно промени във връзка с правата 
и задълженията на доброволците.

Or. en
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Изменение 56
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм за 
сертифициране, с който се гарантира 
спазването от страна на изпращащите 
организации на стандартите, посочени в 
член 9, както и диференциран 
механизъм за сертифициране за 
приемащите организации.

1. Комисията създава механизъм за 
сертифициране, с който се гарантира 
спазването от страна на изпращащите 
организации на стандартите, посочени в 
член 9, както и диференциран 
механизъм за сертифициране за 
приемащите организации.

Извършва се консултация с 
представителите на доброволците 
при осъвременяване на подобни 
механизми.

Or. en

Изменение 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава програма за 
обучение с цел кандидатите за 
доброволци да бъдат подготвени за 
участие в хуманитарни дейности и за 
изпращане на терен в операции за 
хуманитарна помощ.

1. Комисията създава програма за 
обучение с цел кандидатите за 
доброволци да бъдат подготвени за 
участие в хуманитарни дейности и за 
изпращане на терен в операции за 
хуманитарна помощ, по-специално 
като предоставя необходимата обща 
информация относно ролята и 
ценностите на Съюза по отношение 
на хуманитарните въпроси.

Or. en
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Изменение 58
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Кандидатите за доброволци, открити 
и подбрани в съответствие с член 11, 
отговарят на условията за допустимост 
за участие в програмата за обучение. 
Конкретният обхват и съдържание на 
обучението, което всеки доброволец 
трябва да премине, се определят въз 
основа на неговите нужди, като се взема 
предвид наличието на предишен опит.

2. Кандидатите за доброволци, открити 
и подбрани в съответствие с член 11, 
отговарят на условията за допустимост 
за участие в програмата за обучение. 
Конкретният обхват и съдържание на 
обучението, което всеки доброволец 
трябва да премине, се определят въз 
основа на неговите нужди, като се взема 
предвид наличието на предишен опит и 
като се отчитат потребностите и 
условията на проекта, на който е 
изпратен.

Or. en

Изменение 59
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като част от своето обучение и по-
специално от своята подготовка за 
изпращане на терен кандидатите за 
доброволци могат да преминават
стажове в сертифицирани изпращащи 
организации, по възможност в държава, 
различна от държавата си на произход.

3. Като част от тяхното обучение, и 
по-специално от тяхната подготовка 
за изпращане на терен, на кандидатите 
за доброволци се предлагат стажове в 
сертифицирани изпращащи 
организации, по възможност в държава, 
различна от държавата си на произход.

Or. en
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Изменение 60
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Програмата за обучение включва 
оценка на подготвеността на 
кандидатите за доброволци за 
изпращане в операции за хуманитарна 
помощ.

5. Програмата за обучение включва 
оценка на подготвеността на 
кандидатите за доброволци за 
изпращане в операции за хуманитарна 
помощ и за гарантиране на сигурност 
и безопасност по време на участието 
им в операциите.

Or. en

Изменение 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Ако програмата за обучение е по-
дълга от три месеца, кандидатът за 
доброволец следва да получи месечни 
безвъзмездни средства за покриване на 
разходите по настаняване на 
мястото на обучението, 
включително по време на стажа, ако 
не е предвидено възнаграждение.

Or. en

Изменение 62
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията създава, поддържа и 
актуализира Регистъра и урежда 
достъпа до него и неговото ползване.

2. Комисията създава, поддържа и 
актуализира Регистъра, по-специално 
като следи броя на доброволците, 
изпратени в държави, засегнати от 
бедствия, и урежда достъпа до него и 
неговото ползване.

Or. en

Изменение 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Преди да бъдат изпратени, 
доброволците на EU Aid Volunteers 
получават допълнително обучение, 
специално пригодено към 
потребностите и специфичното 
положение в държавата, в която са 
изпращани.

Or. en

Изменение 64
Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Конкретните условия за изпращане на 
терен на доброволците се определят в 
договор между изпращащите 
организации и доброволеца, в това 
число продължителността и 

3. Конкретните условия за изпращане на 
терен на доброволците се определят в 
договор между изпращащите 
организации и доброволеца, в това 
число продължителността и 
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местоположението на операцията, както 
и задачите на доброволеца.

местоположението на операцията, както 
и задачите на доброволеца. Договорът 
уточнява правата и задълженията на 
доброволеца или посочва къде са 
документирани тези права и 
задължения.

Or. en

Изменение 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. На основата на сертификат, 
издаден от Комисията, реалният 
период на доброволчество по 
инициативата EU Aid Volunteers се 
включва при изчисляването на 
продължителността на 
професионалния опит, когато 
договорът между изпращащата и 
приемащата организация е с 
продължителност над шест месеца. 
За договори под шест месеца, опитът, 
придобит като доброволец на EU Aid 
Volunteers може да бъде признат като 
стаж на основата на сертификат, 
издаден от Комисията.

Or. en

Изменение 66
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обучения за управление на a) обучение за управление на 
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доброволци, персонални напътствия, 
подготвеност и реакция при бедствия и 
в други свързани области за персонала и 
доброволците от приемащите 
организации;

доброволци, персонални напътствия, 
подготвеност и реакция при бедствия и 
в други свързани области за персонала и 
доброволците от приемащите 
организации, което гарантира 
готовност и наличност на 
квалифицирани човешки сили за 
хуманитарните организации и 
претърпелите бедствия общности;

Or. en

Изменение 67
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – точка 1  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Мрежата се използва за създаване 
на механизъм за избор на 
доброволческо представителство от 
активни доброволци, което ще 
представя доброволците и техните 
права подобно на представителите на 
персонала.

Or. en

Изменение 68
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мрежата също така осигурява и 
насърчава възможности за 
доброволческа дейност, осъществявана 
чрез интернет, с цел допълване и 
подпомагане на дейностите на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 

3. Мрежата също така осигурява и 
насърчава възможности за 
доброволческа дейност, осъществявана 
чрез интернет, с цел допълване и 
подпомагане на дейностите на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
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помощ. помощ. Комисията следва да използва 
съществуващите европейски мрежи, 
които са ефикасни, като например 
мрежата EURES. Мрежата EURES 
би могла да бъде полезна, тъй като 
след шест месеца дейност 
доброволците биха могли да решат да 
използват своя опит в 
хуманитарната помощ. 

Or. en

Изменение 69
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпращащите организации, които 
изпращат доброволци в операции извън 
територията на Съюза, отговарят за 
наблюдението на тяхната дейност и 
редовно представят на Комисията 
доклади във връзка с наблюдението.

3. Изпращащите организации, които 
изпращат доброволци в операции извън 
територията на Съюза, отговарят за 
наблюдението на тяхната дейност и 
редовно представят на Комисията 
доклади във връзка с наблюдението, 
като защитават всички права на 
отделните доброволци по отношение 
на защитата на личните данни.

Or. en


