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Alteração 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O voluntariado é uma expressão da 
solidariedade concreta e visível que 
permite que as pessoas possam dedicar os 
seus conhecimentos, aptidões e tempo ao 
serviço de outros seres humanos, sem ter 
como principal objetivo o lucro.

(2) O voluntariado é uma expressão da 
solidariedade concreta e visível que 
permite que as pessoas possam dedicar os 
seus conhecimentos, aptidões, experiência
e tempo ao serviço de outros seres 
humanos, sem ter como principal objetivo 
o lucro, mas sim a vontade de satisfazer as 
necessidades humanitárias suplementares 
que surgem durante as crises 
humanitárias resultantes de catástrofes 
naturais ou de origem humana.

Or. en

Alteração 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Embora em muitas atividades se 
verifique que o voluntariado está em 
crescimento, continua a ser necessário 
sensibilizar o público e continua a existir 
um potencial significativo de 
desenvolvimento da solidariedade entre os 
cidadãos da UE e as vítimas de crises e 
catástrofes em países terceiros.

Or. en

Alteração 28
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A visão da União no que respeita à 
ajuda humanitária, que inclui um objetivo 
comum, princípios e boas práticas e um 
quadro comum para prestar ajuda 
humanitária, está exposta no "Consenso 
Europeu em matéria de ajuda 
humanitária"14. O Consenso Europeu 
sublinha o firme empenho da União na 
defesa e promoção dos princípios 
humanitários fundamentais de humanidade, 
neutralidade, imparcialidade e 
independência. As ações do Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda 
Humanitária (a seguir designado 
"Voluntários da UE") devem ser guiadas 
pelo Consenso Europeu em matéria de 
Ajuda Humanitária.

(3) A visão da União no que respeita à 
ajuda humanitária, que inclui um objetivo 
comum, princípios e boas práticas e um 
quadro comum para prestar ajuda 
humanitária, está exposta no "Consenso 
Europeu em matéria de ajuda 
humanitária"14. Importa aumentar os 
níveis da sensibilização e da visibilidade 
da ajuda humanitária entre os cidadãos 
da UE, uma vez que a ajuda humanitária 
europeia é frequentemente ofuscada pela 
ajuda de outras organizações 
internacionais. O Consenso Europeu 
sublinha o firme empenho da União na 
defesa e promoção dos princípios 
humanitários fundamentais de humanidade, 
neutralidade, imparcialidade e 
independência. As ações do Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda 
Humanitária (a seguir designado 
"Voluntários da UE") devem ser guiadas 
pelo Consenso Europeu em matéria de 
Ajuda Humanitária.

Or. en

Alteração 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O número, dimensão e complexidade 
das crises humanitárias em todo o mundo 
têm aumentado de forma significativa nos 
últimos anos, conduzindo a uma procura 
crescente de intervenientes humanitários 
para dar uma resposta eficaz, eficiente e 

(5) O número, dimensão e complexidade 
das crises humanitárias resultantes de 
catástrofes naturais ou de origem humana 
em todo o mundo têm aumentado de forma 
significativa nos últimos anos e, 
infelizmente, é provável que esta 
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coerente e apoiar as comunidades locais de 
países terceiros, por forma a torná-las 
menos vulneráveis e para reforçar a sua 
resiliência face a catástrofes.

tendência se mantenha, conduzindo a uma 
procura crescente de intervenientes 
humanitários para dar uma resposta 
imediata, eficaz, eficiente e coerente e 
apoiar as comunidades locais de países 
terceiros, por forma a torná-las menos 
vulneráveis e para reforçar a sua resiliência 
face a catástrofes.

Or. en

Alteração 30
Jacek Włosowicz

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os voluntários podem reforçar as 
operações de ajuda humanitária e 
contribuir para a profissionalização da 
ajuda humanitária quando são devidamente 
selecionados, formados e preparados para o 
destacamento, a fim de garantir que 
possuem as aptidões e competências 
necessárias para ajudar as populações 
necessitadas da forma mais eficaz.

(6) Os voluntários podem reforçar as 
operações de ajuda humanitária e 
contribuir para a profissionalização da 
ajuda humanitária quando são devidamente 
selecionados, formados e preparados para o 
destacamento, a fim de garantir que 
possuem as aptidões, competências e 
capacidades necessárias para ajudar as 
populações necessitadas da forma mais 
eficaz.

Or. en

Alteração 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Existem programas de voluntariado na 
Europa e a nível mundial, centrados no 
destacamento em países terceiros. Tais 
programas têm frequentemente um âmbito 

(7) Existem programas de voluntariado na 
Europa e a nível mundial, centrados no 
destacamento em países terceiros. Tais 
programas têm frequentemente um âmbito 
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nacional e incidem exclusiva ou 
principalmente em projetos de 
desenvolvimento. Consequentemente, os 
Voluntários da UE deverão evitar a 
duplicação de esforços e representar um 
valor acrescentado, proporcionando aos 
voluntários oportunidades para contribuir 
conjuntamente para operações de ajuda 
humanitária, reforçando assim a cidadania 
ativa da União Europeia e fomentando a 
cooperação transnacional das organizações 
de execução que participam nas ações do 
Corpo.

nacional e incidem exclusiva ou 
principalmente em projetos de 
desenvolvimento. Consequentemente, os 
Voluntários da UE deverão evitar a 
duplicação de esforços e representar um 
valor acrescentado, proporcionando aos 
voluntários oportunidades para contribuir 
conjuntamente para operações de ajuda 
humanitária, reforçando assim a cidadania 
ativa da União Europeia, fomentando a 
cooperação transnacional das organizações 
de execução que participam nas ações do 
Corpo, transmitindo, desse modo, uma 
imagem positiva da União ao mundo e 
aprofundando o interesse por projetos 
humanitários pan-europeus.

Or. en

Alteração 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A segurança e a proteção dos 
voluntários devem continuar a ser um 
aspeto da maior importância.

(9) A formação, a segurança e a proteção 
adequadas dos voluntários devem 
continuar a ser um aspeto da maior 
importância, o que significa que os 
voluntários inexperientes não devem 
participar em projetos que coloquem em 
risco a sua segurança.

Or. en

Alteração 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) O voluntariado no domínio da ajuda 
humanitária poderá ajudar a manter os 
jovens ativos, contribuir para o seu 
desenvolvimento pessoal e consciência 
intercultural e melhorar as suas 
competências e empregabilidade na 
economia mundial. Contribuiria assim para 
a "Iniciativa Oportunidades para a 
Juventude"18 e para outros objetivos 
essenciais da União, como a inclusão 
social, o emprego, a cidadania ativa, a 
educação e o desenvolvimento de 
competências19.

(12) O voluntariado no domínio da ajuda 
humanitária poderá ajudar a manter os 
jovens ativos, contribuir para o seu 
desenvolvimento pessoal e consciência 
intercultural e melhorar as suas 
competências e empregabilidade na 
economia mundial. Contribuiria assim para 
a "Iniciativa Oportunidades para a 
Juventude"18 e para outros objetivos 
essenciais da União, como a inclusão 
social, o emprego, a cidadania ativa, a 
educação e o desenvolvimento de 
competências19, bem como para o 
voluntariado, enquanto expressão 
concreta da solidariedade europeia para 
com as pessoas afetadas pelas crises, 
promovendo, dessa forma, os valores e os 
princípios da União.

Or. en

Alteração 34
Jacek Włosowicz

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os princípios da igualdade de 
oportunidades e da não discriminação por 
que se pauta a União sugerem que os 
cidadãos e residentes de longo prazo da 
União de todos os quadrantes sociais e 
idade devem poder participar como 
cidadãos ativos. Tendo em conta os 
desafios específicos do contexto 
humanitário, os participantes na iniciativa 
Voluntários da UE devem ter mais de 18 
anos.

(13) Os princípios da igualdade de 
oportunidades e da não discriminação por 
que se pauta a União sugerem que os 
cidadãos e residentes de longo prazo da 
União de todos os quadrantes sociais e 
idade devem poder participar como 
cidadãos ativos. Não obstante, tendo em 
conta os desafios específicos do trabalho 
em contexto humanitário, que pressupõe 
maturidade emocional, os participantes na 
iniciativa Voluntários da UE devem ter 
mais de 18 anos.

Or. en
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Alteração 35
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Sublinha que esse Corpo de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária 
deve ser rentável, complementar os 
programas de voluntariado nacionais e 
internacionais existentes, sem os duplicar, 
e centrar-se na resposta às necessidades e 
lacunas concretas a nível humanitário.

Or. en

Alteração 36
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece um 
Corpo Europeu de Voluntários para a 
Ajuda Humanitária (a seguir designado 
"Voluntários da UE- EU Aid Volunteers") 
para enquadrar as contribuições conjuntas 
dos voluntários europeus para as operações 
de ajuda humanitária da União.

O presente regulamento estabelece um 
Corpo Europeu de Voluntários para a 
Ajuda Humanitária (a seguir designado 
"Iniciativa Voluntários da UE- EU Aid 
Volunteers Iniciative") para enquadrar as 
contribuições conjuntas dos voluntários 
europeus para as operações de ajuda 
humanitária da União.

Or. en

Alteração 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

 O objetivo dos Voluntários da UE consiste 
em exprimir os valores humanitários da 
União e a sua solidariedade para com as 
pessoas carenciadas, através da promoção 
de uma iniciativa Voluntários da UE eficaz 
e visível, que contribua para reforçar a 
capacidade de resposta da União Europeia 
às crises humanitárias e para o 
desenvolvimento das capacidades e da 
resiliência das comunidades vulneráveis ou 
afetadas por catástrofes em países 
terceiros.

O objetivo dos Voluntários da UE consiste 
em exprimir os valores humanitários da 
União e a sua solidariedade para com as 
pessoas carenciadas, através da promoção 
de uma iniciativa Voluntários da UE eficaz 
e visível, que contribua para reforçar a 
capacidade de resposta da União Europeia 
às crises humanitárias resultantes de 
catástrofes naturais ou de origem humana 
e para o desenvolvimento das capacidades 
e da resiliência das comunidades 
vulneráveis ou afetadas por catástrofes em 
países terceiros.

Or. en

Alteração 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Voluntários da UE devem fomentar 
atividades comuns e a participação de 
voluntários de diferentes países e promover 
projetos comuns e parcerias transnacionais 
entre organizações de execução, tal como 
referido no artigo 10.º.

4. Os Voluntários da UE devem fomentar 
atividades comuns, a estreita cooperação e 
a participação de voluntários de diferentes 
países e promover projetos comuns e 
parcerias transnacionais entre organizações 
de execução, tal como referido no artigo 
10.º, assegurando a coordenação, a 
complementaridade, a coerência e a 
rentabilidade entre os vários programas 
de voluntariado da UE que visem dar 
resposta a situações de crise em países 
terceiros, sem os duplicarem. 

Or. en

Alteração 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Voluntários da UE devem fomentar 
atividades comuns e a participação de 
voluntários de diferentes países e promover 
projetos comuns e parcerias transnacionais 
entre organizações de execução, tal como 
referido no artigo 10.º.

4. A Iniciativa Voluntários da UE deve
fomentar atividades comuns e a 
participação de voluntários de diferentes 
países e promover projetos comuns e 
parcerias transnacionais entre organizações 
de execução, tal como referido no artigo 
10.º.

Or. en

Alteração 40
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) "voluntário", uma pessoa que escolhe 
de livre vontade e motivação e sem ter 
como principal objetivo o lucro, participar 
em atividades que beneficiem a 
comunidade, a si mesmo e a sociedade em 
geral;

(a) "voluntário", uma pessoa que escolhe 
de livre vontade e motivação e sem ter 
como principal objetivo o lucro, participar 
em atividades que beneficiem a 
comunidade e a sociedade em geral e, 
eventualmente, a si mesmo;

Or. en

Alteração 41
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) "Voluntário da UE", um candidato a 
voluntário que foi selecionado, formado, 

(c) "Voluntário da UE", um candidato a 
voluntário que foi selecionado de forma 
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considerado elegível e registado como 
disponível para destacamento em 
operações de ajuda humanitária em países 
terceiros;

adequada, formado, considerado elegível e 
registado como disponível para 
destacamento em operações de ajuda 
humanitária em países terceiros;

Or. en

Alteração 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na aplicação do presente regulamento, 
deve ser assegurada a coerência com 
outros domínios da ação externa da União 
e com outras políticas pertinentes da 
União. Será conferida particular atenção à 
necessidade de garantir uma transição 
harmoniosa entre a ajuda de emergência, a 
reabilitação e o desenvolvimento.

1. Na aplicação do presente regulamento, 
devem ser asseguradas a coordenação, a 
complementaridade e a coerência com 
outros domínios da ação externa da União 
e com outras políticas pertinentes da 
União. Será conferida particular atenção à 
necessidade de garantir uma transição 
harmoniosa entre a ajuda de emergência, a 
reabilitação e o desenvolvimento.

Or. en

Alteração 43
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na aplicação do presente regulamento, 
deve ser assegurada a coerência com outros 
domínios da ação externa da União e com 
outras políticas pertinentes da União. Será 
conferida particular atenção à necessidade 
de garantir uma transição harmoniosa entre 
a ajuda de emergência, a reabilitação e o 
desenvolvimento.

1. Na aplicação do presente regulamento, 
deve ser assegurada a coerência com outros 
domínios da ação externa da União e com 
outras políticas pertinentes da União. Será 
conferida particular atenção à necessidade 
de garantir uma transição harmoniosa entre 
a ajuda de emergência, a reabilitação e o 
desenvolvimento e sinergias com o 
Mecanismo de Proteção Civil da União.
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Or. en

Alteração 44
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros 
devem cooperar no sentido de intensificar a 
coordenação e a coerência entre os 
sistemas nacionais de voluntariado 
pertinentes e as ações dos Voluntários da 
UE.

2. A Comissão e os Estados-Membros 
devem cooperar no sentido de intensificar a 
coordenação e a coerência entre os 
sistemas nacionais de voluntariado 
pertinentes e as ações da Iniciativa
Voluntários da UE. A Comissão deve 
utilizar as atuais e eficientes redes 
europeias.  

Or. en

Alteração 45
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros 
devem cooperar no sentido de intensificar a 
coordenação e a coerência entre os 
sistemas nacionais de voluntariado 
pertinentes e as ações dos Voluntários da 
UE.

2. 2. A Comissão e os Estados-Membros 
devem cooperar no sentido de intensificar a 
coordenação, a coerência e os custos entre 
os sistemas nacionais de voluntariado 
pertinentes e as ações dos Voluntários da 
UE e da EuropeAid, bem como no sentido 
de assegurar uma maior rentabilidade.

Or. en

Alteração 46
Malika Benarab-Attou
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A União deve promover a cooperação 
com as organizações internacionais 
pertinentes, em especial as Nações Unidas, 
e outros parceiros da ajuda humanitária na 
execução das ações dos Voluntários da UE.

3. A União deve promover a cooperação 
com as organizações internacionais 
pertinentes, em especial as Nações Unidas, 
e outros parceiros da ajuda humanitária e 
intervenientes regionais na execução das 
ações dos Voluntários da UE.

Or. en

Alteração 47
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Voluntários da UE perseguem os 
seguintes objetivos operacionais:

1. A Iniciativa Voluntários da UE 
persegue os seguintes objetivos 
operacionais:

Or. en

Alteração 48
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– o número de voluntários formados e a 
qualidade da formação com base nas 
análises e o nível de satisfação;

– o número de voluntários formados e a 
qualidade da formação com base nas 
análises e o nível de satisfação, a par do
desempenho;

Or. en
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Alteração 49
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 - alínea b) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma avaliação das novas aptidões e 
competências adquiridas através de 
instrumentos da UE, tais como o 
passaporte de aptidões ou o Quadro 
Europeu de Qualificações;

Or. en

Alteração 50
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Reforçar a coerência e consistência do 
voluntariado em todos os 
Estados-Membros, a fim de melhorar as 
oportunidades de os cidadãos da União 
participarem nas atividades e operações de 
ajuda humanitária. Os progressos na 
realização deste objetivo operacional 
devem ser avaliados com base em 
indicadores, tais como:

(e) Reforçar a coerência, a consistência e a 
fiabilidade do voluntariado nos 
Estados-Membros, a fim de melhorar as 
oportunidades para os cidadãos da União 
de participarem nas atividades e operações 
de ajuda humanitária. Os progressos na 
realização deste objetivo operacional 
devem ser avaliados com base em 
indicadores, tais como:

Or. en

Alteração 51
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título
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Texto da Comissão Alteração

 AÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS DA UE AÇÕES DA INICIATIVA
VOLUNTÁRIOS DA UE

Or. en

Alteração 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

 Ações dos Voluntários da UE Ações da Iniciativa Voluntários da UE

Or. en

Alteração 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Voluntários da UE devem perseguir os 
objetivos estabelecidos nos artigos 3.º e 7.º 
através dos seguintes tipos de ações:

A Iniciativa Voluntários da UE deve
perseguir os objetivos estabelecidos nos 
artigos 3.º e 7.º através dos seguintes tipos 
de ações:

Or. en

Alteração 54
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Estas normas devem garantir o dever de 
diligência e abranger, nomeadamente, as 
responsabilidades das organizações de 
envio e de acolhimento, os requisitos 
mínimos em matéria de despesas de 
subsistência, alojamento e de outras 
despesas pertinentes, a cobertura de seguro, 
os procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes.

2. Estas normas devem garantir o dever de 
diligência e abranger, nomeadamente, as 
responsabilidades das organizações de 
envio e de acolhimento, a supervisão, a 
formação contínua e a gestão dos 
voluntários, os requisitos mínimos em 
matéria de despesas de subsistência, 
alojamento e de outras despesas 
pertinentes, a cobertura de seguro, os 
procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes.

Or. en

Alteração 55
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas normas devem garantir o dever de 
diligência e abranger, nomeadamente, as 
responsabilidades das organizações de 
envio e de acolhimento, os requisitos 
mínimos em matéria de despesas de 
subsistência, alojamento e de outras 
despesas pertinentes, a cobertura de seguro, 
os procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes.

2. Estas normas devem garantir o dever de 
diligência e abranger, nomeadamente, as 
responsabilidades das organizações de 
envio e de acolhimento, os requisitos 
mínimos em matéria de despesas de 
subsistência, alojamento e de outras 
despesas pertinentes, a cobertura de seguro, 
os procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes, incluindo a 
cobertura da segurança social antes, 
durante e após a participação no projeto.

Cumpre informar os voluntários das 
normas. É necessário consultar os 
representantes dos voluntários a respeito 
de alterações aos respetivos direitos e 
deveres:

Or. en
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Alteração 56
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelecerá um mecanismo 
de certificação, que garanta que as 
organizações de envio respeitem as normas 
fixadas no artigo 9.º, e um mecanismo de 
certificação diferenciado para as 
organizações de acolhimento.

1. A Comissão estabelecerá um mecanismo 
de certificação, que garanta que as 
organizações de envio respeitem as normas 
fixadas no artigo 9.º, e um mecanismo de 
certificação diferenciado para as 
organizações de acolhimento.

Cabe consultar os representantes dos 
voluntários aquando da atualização desse 
mecanismo.

Or. en

Alteração 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora um programa de 
formação destinado a preparar os 
candidatos a voluntários para a realização 
de atividades humanitárias e para o 
destacamento em operações de ajuda 
humanitária.

1. A Comissão elabora um programa de 
formação destinado a preparar os 
candidatos a voluntários para a realização 
de atividades humanitárias e para o 
destacamento em operações de ajuda 
humanitária, nomeadamente, através do 
fornecimento de informações de base 
essenciais sobre o papel da União e 
respetivos valores no que se refere a
questões humanitárias.

Or. en
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Alteração 58
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os candidatos a voluntários que tenham 
sido identificados e selecionados em 
conformidade com o artigo 11.º são 
elegíveis para participar no programa de 
formação. O âmbito e conteúdo da 
formação que cada candidato a voluntário 
terá de realizar são determinados com base 
nas suas necessidades, tendo em conta as 
suas experiências anteriores.

2. Os candidatos a voluntários que tenham 
sido identificados e selecionados em 
conformidade com o artigo 11.º são 
elegíveis para participar no programa de 
formação. O âmbito e conteúdo da 
formação que cada candidato a voluntário 
terá de realizar são determinados com base 
nas suas necessidades, tendo em conta as 
suas experiências anteriores, e com base 
nas necessidades e particularidades do país 
para onde o candidato é enviado, assim 
como nas necessidades e circunstâncias 
do projeto no qual participa.

Or. en

Alteração 59
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Como parte da sua formação, 
designadamente da sua preparação para o 
destacamento, os candidatos a voluntários 
podem realizar estágios em organizações 
de envio certificadas, na medida do 
possível num país diferente do seu país de 
origem.

3. Como parte da sua formação, 
designadamente da sua preparação para o 
destacamento, os candidatos a voluntários 
terão a oportunidade de realizar estágios 
em organizações de envio certificadas, na 
medida do possível num país diferente do 
seu país de origem.

Or. en
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Alteração 60
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O programa de formação deve incluir 
uma avaliação do grau de preparação para 
o destacamento para operações de ajuda 
humanitária dos candidatos a voluntários.

5. O programa de formação deve incluir 
uma avaliação do grau de preparação para 
o destacamento para operações de ajuda 
humanitária dos candidatos a voluntários e 
deve assegurar a segurança destes 
durante o seu destacamento.

Or. en

Alteração 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se a duração do programa de 
formação for superior a 3 meses, o 
candidato a voluntário deverá receber
uma bolsa mensal que cubra as despesas 
de alojamento no local onde a formação 
será realizada, inclusive durante o 
estágio, se não tiver sido previsto qualquer 
pagamento. 

Or. en

Alteração 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve estabelecer, manter e 
atualizar o Registo e regular o seu acesso e 
utilização.

2. A Comissão deve estabelecer, manter e 
atualizar o Registo, designadamente, 
através da conservação de uma lista 
referente ao número de voluntários 
destacados em países afetados por 
catástrofes, e regular o seu acesso e 
utilização.

Or. en

Alteração 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes do seu destacamento, os 
Voluntários da UE devem receber 
formação suplementar especificamente 
adaptada às necessidades e à situação 
especial do país para onde serão enviados.

Or. en

Alteração 64
Malika Benarab-Attou
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As condições específicas do 
destacamento dos voluntários são definidas 
num contrato entre a organização de envio 
e o voluntário, incluindo a duração e a 
localização do destacamento e as tarefas do 
voluntário.

3. As condições específicas do 
destacamento dos voluntários são definidas 
num contrato entre a organização de envio 
e o voluntário, incluindo a duração e a 
localização do destacamento e as tarefas do 
voluntário. O contrato deve especificar os 
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direitos e deveres do voluntário, ou 
indicar um documento que permita a sua 
consulta.

Or. en

Alteração 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Com base num certificado emitido 
pela Comissão, o período efetivo de 
voluntariado da UE no domínio da ajuda 
humanitária deve ser contabilizado como 
experiência profissional quando o 
contrato entre as organizações de envio e 
de acolhimento tenha uma duração 
superior a seis meses. Para contratos cuja 
duração seja inferior a seis meses, a 
experiência adquirida enquanto 
Voluntário da UE pode ser reconhecida 
como estágio, com base num certificado 
emitido pela Comissão.

Or. en

Alteração 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a formação na gestão de voluntários, a 
orientação, a preparação e a resposta em 
caso de catástrofe e outros domínios 
pertinentes para o pessoal e os voluntários 
das organizações de acolhimento;

(a) a formação na gestão de voluntários, a 
orientação, a preparação e a resposta em 
caso de catástrofe e outros domínios 
pertinentes para o pessoal e os voluntários 
das organizações de acolhimento, que 
assegure a prontidão e a disponibilidade 
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de pessoas qualificadas para trabalharem 
com organizações humanitárias e 
comunidades afetadas por catástrofes;

Or. en

Alteração 67
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) A rede deve ser utilizada para o 
estabelecimento de um mecanismo que 
vise a eleição de um voluntário 
representante, encarregado de representar 
os voluntários ativos e de defender os seus 
direitos, tal como fazem os representantes 
dos funcionários.

Or. en

Alteração 68
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Rede proporcionará igualmente e 
promoverá oportunidades de voluntariado 
em linha com o fim de complementar e 
reforçar as atividades dos Voluntários da 
UE.

3. A Rede proporcionará igualmente e 
promoverá oportunidades de voluntariado 
em linha com o fim de complementar e 
reforçar as atividades dos Voluntários da 
UE. A Comissão deve utilizar as atuais e 
eficientes redes europeias, tais como a 
rede EURES. Esta última poderá ser útil, 
uma vez que, após seis meses de 
experiência, permitirá aos voluntários que 
assim o desejem utilizar a sua experiência 
no domínio da ajuda humanitária. 
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Or. en

Alteração 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As organizações de envio que destacam 
voluntários em operações fora do território 
da União devem ser responsáveis pelo 
acompanhamento das suas atividades e 
apresentar regularmente à Comissão 
relatórios de acompanhamento.

3. As organizações de envio que destacam 
voluntários em operações fora do território 
da União devem ser responsáveis pelo 
acompanhamento das suas atividades e 
apresentar regularmente à Comissão 
relatórios de acompanhamento, 
salvaguardando o conjunto dos direitos de 
cada voluntário no que respeita à 
proteção de dados pessoais.

Or. en


