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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás1

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megfelelően kiválasztott, kiképzett és 
kiküldésre felkészített önkéntesek 
erősíthetik a humanitárius segítségnyújtási 
intézkedéseket és hozzájárulhatnak a 
humanitárius segítségnyújtás 
professzionalizálódásához, amivel 
biztosítható, hogy az önkéntesek 
rendelkezzenek azokkal a készségekkel és 
kompetenciákkal, amelyek a rászorulók 
leghatékonyabb segítéséhez szükségesek.

(6) A megfelelően kiválasztott, kiképzett és 
kiküldésre felkészített önkéntesek 
erősíthetik a humanitárius segítségnyújtási 
intézkedéseket és hozzájárulhatnak a 
humanitárius segítségnyújtás 
professzionalizálódásához, amivel 
biztosítható, hogy az önkéntesek 
rendelkezzenek azokkal a készségekkel és 
kompetenciákkal, amelyek a rászorulók 
leghatékonyabb segítéséhez szükségesek, 
és hogy megfelelő támogatással vagy 
kerettel rendelkezzenek azon a helyen, 
ahol az önkéntes tevékenységet végzik.

Or. fr

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió a humanitárius 
segítségnyújtási intézkedéseit végrehajtó 
szervezetek bevonásával végzi. Ezekre a 
szervezetekre jelentős szerep hárul az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata 
elnevezésű kezdeményezés 
megvalósításában annak érdekében, hogy 

(10) Az Unió a humanitárius 
segítségnyújtási intézkedéseit végrehajtó 
szervezetek bevonásával végzi. Ezekre a 
szervezetekre jelentős szerep hárul az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata 
elnevezésű kezdeményezés 
megvalósításában annak érdekében, hogy 
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biztosítsák a helyszíni szereplők 
felelősségvállalását, és maximalizálják a 
kezdeményezés fellépéseiben való 
részvételt. Az Unió a Bizottság által 
meghatározott előírásoknak megfelelően 
végrehajtó szervezeteket bíz meg az uniós 
segítségnyújtási önkéntesek azonosításával, 
kiválasztásával, felkészítésével és
kiküldésével. Emellett a Bizottságnak 
biztosítani kell, hogy adott esetben a 
kiküldésekhez jól kiképzett és felkészített 
önkénteseket vehessen igénybe.

biztosítsák a helyszíni szereplők 
felelősségvállalását, és maximalizálják a 
kezdeményezés fellépéseiben való 
részvételt. Az Unió a Bizottság által 
meghatározott előírásoknak megfelelően 
végrehajtó szervezeteket bíz meg az uniós 
segítségnyújtási önkéntesek azonosításával, 
kiválasztásával, felkészítésével,
kiküldésével, valamint a feladataik 
ellátása idején és az azt követően történő 
nyomon követéssel. Emellett a 
Bizottságnak biztosítani kell, hogy adott 
esetben a kiküldésekhez jól kiképzett és 
felkészített önkénteseket vehessen igénybe.

Or. fr

Módosítás3

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A humanitárius segítségnyújtásban 
való önkéntesség elősegítheti, hogy a 
fiatalok aktívak maradjanak, hozzájárul 
személyes fejlődésükhöz és az 
interkulturális érzékenységükhöz, javítja 
kompetenciáikat és 
foglalkoztathatóságukat a globális 
gazdaságban. Ezért hozzájárulhat a „Több 
lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezéshez és az Unió számos más 
olyan kulcsfontosságú célkitűzéseihez, 
mint a társadalmi befogadás, a 
foglalkoztatás, az aktív polgári 
szerepvállalás, az oktatás és a készségek 
fejlesztése.

(12) A humanitárius segítségnyújtásban 
való önkéntesség elősegítheti, hogy a 
fiatalok aktívak maradjanak, hozzájárul 
személyes fejlődésükhöz és az 
interkulturális érzékenységükhöz, javítja 
kompetenciáikat és 
foglalkoztathatóságukat a globális 
gazdaságban. Ezért hozzájárulhat a „Több 
lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezéshez és az Unió számos más 
olyan kulcsfontosságú célkitűzéseihez, 
mint a társadalmi befogadás, a 
foglalkoztatás, az aktív polgári 
szerepvállalás, az oktatás és a készségek 
fejlesztése, valamint az uniós értékek 
terjesztése.

Or. fr
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós segítségnyújtási önkéntesek
kiküldése harmadik országbeli 
humanitárius segítségnyújtási 
intézkedésekhez.

(1) Az uniós segítségnyújtási önkéntesek 
kiküldése harmadik országbeli 
humanitárius segítségnyújtási 
intézkedésekhez, és – adott esetben – az 
EuropeAid kiegészítésével az Unió 
területére.

Or. fr

Módosítás5

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Prioritásként kell kezelni az önkéntesek 
védelmét és biztonságát.

(3) Prioritásként kell kezelni az önkéntesek 
képzését, védelmét és biztonságát.

Or. fr

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EU Segítségnyújtási 
Önkéntesszolgálata elősegíti a közös 
tevékenységeket és a különböző 
országokból származó önkéntesek 
részvételét, és előmozdítja a közös 
projekteket, valamint a 10. cikkben említett 
végrehajtó szervezetek közötti 

(4) Az EU Segítségnyújtási 
Önkéntesszolgálatáért felelős szervezetek 
elősegítik a közös tevékenységeket és a 
különböző országokból származó 
önkéntesek részvételét, és előmozdítják a 
közös projekteket, valamint a 10. cikkben 
említett végrehajtó szervezetek közötti 



PA\922397HU.doc 5/14 PE502.072v01-00

HU

transznacionális partnerségeket. transznacionális partnerségeket.

Or. fr

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „önkéntes”: az a személy, aki szabad 
akaratából és motivációból közvetlen 
anyagi haszonnal nem járó, a közösséget, 
saját magát és a társadalom egészét 
szolgáló tevékenységet végez.

a) „önkéntes”: az a személy, aki szabad 
akaratából és motivációból közvetlen 
anyagi haszonnal nem járó, a közösséget, 
saját magát és a társadalom egészét 
szolgáló tevékenységet végez. Emellett 
rendelkeznie kell azokkal az ösztönös vagy 
tanult ismeretekkel, amelyek segítségével 
ki tudja aknázni az Unió szerepét és 
értékeit.

Or. fr

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „önkéntesvezető”: az a személy, aki 
vezető és felelős beosztást tölt be, és aki az 
önkéntesek feladatának ellátása előtt, 
annak idején és azt követően 
tapasztalatával hozzájárul az önkéntesek 
képzéséhez és tájékoztatásához.

Or. fr
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Módosítás9

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet végrehajtása során 
biztosítani kell a koherenciát az Unió 
egyéb külső tevékenységével és a többi 
vonatkozó szakpolitikával. Külön 
figyelmet kell szentelni a kárenyhítés, a 
helyreállítás és a fejlesztés közötti 
zökkenőmentes átmenet biztosításának.

(1) E rendelet végrehajtása során 
biztosítani kell a koherenciát az Unió 
egyéb külső tevékenységével és a többi 
vonatkozó szakpolitikával. Külön 
figyelmet kell szentelni a kárenyhítés, a 
helyreállítás és a fejlesztés közötti 
zökkenőmentes átmenet biztosításának.
Kapcsolatot kell kialakítani az Eures 
programmal.

Or. fr

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek a vonatkozó nemzeti 
önkéntességi programok és az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálatának 
fellépései közötti konzisztencia és
koherencia javítása érdekében.

(2) A Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek a vonatkozó nemzeti 
önkéntességi programok és az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálatának és 
az EuropeAid fellépései közötti 
konzisztencia, koherencia és a költségek
javítása érdekében.

Or. fr
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Módosítás11

Határozatra irányuló javaslat
II fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU Segítségnyújtási 
Önkéntesszolgálatának fellépései

Az EU Segítségnyújtási 
Önkéntesszolgálatának fellépéseire 
vonatkozó rendelkezések

Or. fr

Indokolás

Az előírások kidolgozása és kezelése, a jelentkezők ellenőrzése, azonosítása és kiválasztása a 
„Fogalommeghatározások” című 5. cikknek megfelelően az Európai Bizottság és az uniós 
önkénteseket irányító vezetők, nem pedig maguknak az uniós önkénteseknek a hatáskörébe 
tartozik.

Módosítás12

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU Segítségnyújtási 
Önkéntesszolgálatának fellépései

Az EU önkéntesvezetőinek fellépései

Or. fr

Indokolás

Az előírások kidolgozása és kezelése, a jelentkezők ellenőrzése, azonosítása és kiválasztása a 
„Fogalommeghatározások” című 5. cikknek megfelelően az Európai Bizottság és az uniós 
önkénteseket irányító vezetők, nem pedig maguknak az uniós önkénteseknek a hatáskörébe 
tartozik.
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) önkéntesjelöltek azonosítása, 
kiválasztása és felkészítése humanitárius 
segítségnyújtási intézkedésekhez való 
kiküldésre,

a) önkéntesjelöltek azonosítása, kiküldetés 
előtti és utáni tájékoztatása, kiválasztása 
és felkészítése humanitárius 
segítségnyújtási intézkedésekhez való 
kiküldésre,

Or. fr

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen előírások biztosítják a gondosság 
kötelezettségét, és kiterjednek a küldő és a 
fogadó szervezetek kötelezettségeire, az 
ellátás, a lakhatás és más kapcsolódó 
kiadások fedezésére vonatkozó 
minimumkövetelményekre, a biztosításra, a 
biztonsági eljárásokra és más idevágó 
kérdésekre.

(2) Ezen előírások biztosítják a gondosság 
kötelezettségét, és kiterjednek a küldő és a 
fogadó szervezetek kötelezettségeire, az 
ellátás, a lakhatás és más kapcsolódó 
kiadások fedezésére vonatkozó 
minimumkövetelményekre, a biztosításra, a 
biztonsági eljárásokra és más idevágó 
kérdésekre, mint például az étkezés és a 
szállás biztosítására, az érkezési 
nemzetközi repülőtérről a kiküldetés 
helyére történő szállításra, a(z) (orvosi, 
utazási és lemondási) biztosításra, a 
csoport napi 24 órás támogatására és 
segítésére a helyszínen és a központban, 
valamint a fellépés helyszínéül szolgáló 
országtól, a humanitárius segítségnyújtás 
fajtájától, az önkéntes és/vagy a fogadó 
vagy a küldő szervezet részéről történő 
lemondás feltételeitől függően más 
költségekre.

Or. fr
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság akkreditációs 
mechanizmust hoz létre, mely biztosítja, 
hogy a küldő szervezetek megfeleljenek a 
9. cikkben említett előírásoknak, és külön 
akkreditációs mechanizmust hoz létre a 
fogadó szervezetek számára.

(1) A Bizottság a humanitárius 
tevékenységeikért elismert intézményekkel 
és nem kormányzati szervezetekkel szoros 
együttműködésben kidolgozott
akkreditációs mechanizmust hoz létre, 
mely biztosítja, hogy a küldő szervezetek 
megfeleljenek a 9. cikkben említett 
előírásoknak, és külön akkreditációs 
mechanizmust hoz létre a fogadó 
szervezetek számára.

Or. fr

Módosítás16

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság képzési programot hoz 
létre az önkéntesjelöltek humanitárius 
tevékenységek folytatására és humanitárius 
segítségnyújtási intézkedésekhez való 
kiküldésre történő felkészítése érdekében.

(1) A Bizottság a humanitárius 
segítségnyújtás területén ismert 
szervezetek ismeretein alapuló képzési 
programot hoz létre az önkéntesjelöltek 
humanitárius tevékenységek folytatására és 
humanitárius segítségnyújtási 
intézkedésekhez való kiküldésre történő 
felkészítése érdekében.

Or. fr
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Módosítás17

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok az önkéntesjelöltek, akiket a 11.
cikkben foglaltaknak megfelelően 
azonosítottak és választottak ki, jogosultak 
a képzési programban való részvételre. Az 
önkéntesjelölt által elvégzendő képzés 
terjedelme és tartalma az önkéntesjelölt 
igényei alapján kerül meghatározásra, 
korábban szerzett tapasztalatának 
figyelembe vételével.

(2) Azok az önkéntesjelöltek, akiket a 11.
cikkben foglaltaknak megfelelően 
azonosítottak és választottak ki, jogosultak 
a képzési programban való részvételre. Az 
önkéntesjelölt által elvégzendő képzés 
terjedelme és tartalma az önkéntesjelölt 
igényei alapján kerül meghatározásra, 
korábban szerzett tapasztalatának 
figyelembe vételével, valamint annak az 
országnak az igényei és sajátosságai 
alapján, ahová az önkéntesjelöltet küldik.

Or. fr

Módosítás18

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A képzésük, különösen pedig a 
kiküldésre való felkészítésük részeként az 
önkéntesjelöltek gyakorlaton vehetnek
részt az akkreditált küldő szervezetekben, 
lehetőség szerint a származási országuktól 
eltérő országban.

(3) A képzésük, különösen pedig a 
kiküldésre való felkészítésük részeként az 
önkéntesjelölteknek gyakorlaton kell részt 
venniük az akkreditált küldő 
szervezetekben, lehetőség szerint a 
származási országuktól eltérő országban.

Or. fr
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Módosítás19

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül azokat 
az önkéntesjelölteket, akik nem vettek részt 
gyakorlaton, az akkreditált küldő 
szervezetek adott esetben kiegészítő 
jelleggel felkészíthetik a kiküldésre. Ennek 
a felkészítésnek és a gyakorlatnak meg kell 
felelnie a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott, felkészítésre 
vonatkozó előírásoknak.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül azokat 
az önkéntesjelölteket, akik nem vettek részt 
gyakorlaton, az akkreditált küldő 
szervezetek adott esetben kiegészítő 
jelleggel felkészíthetik a kiküldésre. Ennek 
a felkészítésnek és a gyakorlatnak meg kell 
felelnie a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott, felkészítésre 
vonatkozó előírásoknak. További 
képzésben kell részesülniük azoknak az 
önkéntesjelölteknek, akik nem tudtak részt 
venni a gyakorlaton, és azoknak, akik 
másik országba mennek.

Or. fr

Módosítás20

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. cikk (5) bekezdésében említett 
értékelésen sikerrel túljutott 
önkéntesjelöltek uniós segítségnyújtási 
önkéntesnek tekintendők. Mint ilyenek, 
szerepelhetnek az Uniós Segítségnyújtási 
Önkéntesek Nyilvántartásában (a 
továbbiakban: nyilvántartás) és 
kiküldhetők.

(1) A 12. cikk (5) bekezdésében említett 
értékelésen sikerrel túljutott 
önkéntesjelöltek uniós segítségnyújtási 
önkéntesnek tekintendők. Mint ilyenek, 
szerepelhetnek az Uniós Segítségnyújtási 
Önkéntesek Nyilvántartásában (a 
továbbiakban: nyilvántartás) és legfeljebb 
két évig kiküldhetők lesznek, amely 
időtartamon túlmenően újabb értékelésen 
kell átesniük.

Or. fr
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Módosítás21

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós segítségnyújtási 
önkéntesként szerzett tapasztalat a 
Bizottság által kiállított igazolás 
formájában elismerhető „gyakorlatként” 
és/vagy a megszerzett tapasztalattól, illetve 
a küldő és a fogadó szervezet közötti 
szerződés módozataitól függően 
oktatásként vagy képzésként.

Or. fr

Módosítás22

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az önkéntesek kiküldésére vonatkozó 
különleges feltételeket a küldő szervezetek 
és az önkéntes közötti szerződésben 
határozzák meg, ideértve a kiküldés 
időtartamát és helyszínét, valamint az 
önkéntes feladatait.

(3) Az önkéntesek kiküldésére vonatkozó 
különleges feltételeket a küldő szervezetek 
és az önkéntes közötti szerződésben 
határozzák meg, ideértve a kiküldés 
időtartamát és helyszínét, valamint az 
önkéntes feladatait. Ebben a szerződésben 
többek között pontosan meghatározzák, 
hogy ki biztosítja a menettérti 
repülőjegyet, az étkezéseket és a szállást, 
az érkezési nemzetközi repülőtérről a 
kiküldetés helyére történő szállítást, a(z) 
(orvosi, utazási és lemondási) biztosítást, a 
csoport napi 24 órás támogatását és 
segítését a helyszínen és a központban, 
valamint a fellépés helyszínéül szolgáló 
országtól, a humanitárius segítségnyújtás 
fajtájától, az önkéntes és/vagy a fogadó 
vagy a küldő szervezet részéről történő 
lemondás feltételeitől függően az egyéb 
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költségeket.

Or. fr

Módosítás23

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az önkéntesek minden eszközzel történő 
védelme, a helyi feleknek és partnereknek 
nyújtott különleges tájékoztatást is 
ideértve, különösen a 
konfliktusövezetekben.

Or. fr

Módosítás24

Határozatra irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózat lehetőségeket biztosít a 
virtuális önkéntességre az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálatának 
tevékenységeinek kiegészítése és 
megerősítése céljából.

(3) A hálózat lehetőségeket biztosít a 
virtuális önkéntességre az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálatának 
tevékenységeinek kiegészítése és 
megerősítése céljából. Ezt a hálózatot 
össze kell kapcsolni az Eures-szel.

Or. fr
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Módosítás25

Határozatra irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós segítségnyújtási önkéntesek, 
adott esetben a küldő és a fogadó 
szervezetek segítsége és irányítása mellett, 
részt vesznek a megfelelő tájékoztatási, 
kommunikációs és tudatosító 
tevékenységekben a kiküldést megelőzően,
a kiküldés alatt és után az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata és az 
abban való részvételük ismertetése 
céljából. A Bizottság meghatározza ezeket 
a tevékenységeket, melyek nem róhatnak 
aránytalan kötelezettségeket az 
önkéntesekre.

(3) Az uniós segítségnyújtási önkéntesek, a 
küldő és a fogadó szervezetek segítsége és 
irányítása mellett, részt vesznek a 
megfelelő tájékoztatási, kommunikációs és 
tudatosító tevékenységekben a kiküldést 
megelőzően, a kiküldés alatt és után az EU 
Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata és az 
abban való részvételük ismertetése 
céljából. A Bizottság meghatározza ezeket 
a tevékenységeket, melyek nem róhatnak 
aránytalan kötelezettségeket az 
önkéntesekre.

Or. fr


