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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração1

Proposta de decisão
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 e competências 
necessárias para ajudar as populações 
necessitadas da forma mais eficaz e que 
beneficiam de assistência ou de 
enquadramento apropriados no local em 
que decorre a ação de voluntariado.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União realiza as suas operações de 
ajuda humanitária em parceria com as 
organizações de execução. Estas 
organizações deverão desempenhar um 
papel importante na execução da iniciativa 
Voluntários da UE, a fim de assegurar a 
apropriação pelos intervenientes no terreno 
e maximizar a assimilação potencial das 
ações do Corpo Voluntário. Em especial, a 
União deverá confiar às organizações de 

(10) A União realiza as suas operações de 
ajuda humanitária em parceria com as 
organizações de execução. Estas 
organizações deverão desempenhar um 
papel importante na execução da iniciativa 
Voluntários da UE, a fim de assegurar a 
apropriação pelos intervenientes no terreno 
e maximizar a assimilação potencial das 
ações do Corpo Voluntário. Em especial, a 
União deverá confiar às organizações de 
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execução a identificação, seleção, 
preparação e destacamento de Voluntários 
da UE, em conformidade com as normas 
estabelecidas pela Comissão. A Comissão 
deverá, além disso, poder recorrer a 
voluntários bem formados e preparados 
para o destacamento, quando necessário.

execução a identificação, seleção, 
preparação, destacamento e o 
acompanhamento, durante e após a 
respetiva missão, de Voluntários da UE, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas pela Comissão. A Comissão 
deverá, além disso, poder recorrer a 
voluntários bem formados e preparados 
para o destacamento, quando necessário.

Or. fr

Alteração3

Proposta de decisão
Considerando 12

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» e para outros objetivos 
essenciais da União, como a inclusão 
social, o emprego, a cidadania ativa, a 
educação e o desenvolvimento de 
competências. 

(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» e para outros objetivos 
essenciais da União, como a inclusão 
social, o emprego, a cidadania ativa, a 
educação e o desenvolvimento de 
competências, e a promoção dos valores 
da União.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao destacamento de Voluntários da UE 1. Ao destacamento de Voluntários da UE 



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

PT

para operações de ajuda humanitária em 
países terceiros.

para operações de ajuda humanitária em 
países terceiros, e, se for caso disso, no 
território da União, em complemento à 
EuropeAid.

Or. fr

Alteração5

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A segurança e a proteção dos voluntários 
devem constituir uma prioridade.

3. A formação, a segurança e a proteção 
dos voluntários devem constituir uma 
prioridade.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de decisão
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 organismos encarregados dos 
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.

Or. fr



PE502.072v01-00 6/14 PA\922397PT.doc

PT

Alteração 7

Proposta de decisão
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, a 
si mesmo e a sociedade em geral; deve 
igualmente possuir noções espontâneas 
ou ensinadas que lhe permitam valorizar 
o papel da União e os seus valores.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A)  «quadro voluntário», uma pessoa 
que preenche as funções de 
enquadramento e de responsabilidade, e 
que disponibiliza a sua experiência para 
formar e informar os voluntários, antes, 
durante e após a respetiva missão.

Or. fr

Alteração9

Proposta de decisão
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 

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 
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conferida particular atenção à necessidade 
de garantir uma transição harmoniosa entre 
a ajuda de emergência, a reabilitação e o 
desenvolvimento.

conferida particular atenção à necessidade 
de garantir uma transição harmoniosa entre 
a ajuda de emergência, a reabilitação e o 
desenvolvimento. Será estabelecido um 
vínculo com o programa Eures.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de decisão
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, a coerência e os custos entre 
os sistemas nacionais de voluntariado 
pertinentes e as ações dos Voluntários da 
UE e da EuropeAid.

Or. fr

Alteração11

Proposta de decisão
Capítulo II 

Texto da Comissão Alteração

Ações dos Voluntários da UE Disposições relativas às ações dos 
Voluntários da UE 

Or. fr

Justificação

A elaboração e a gestão das normas, a verificação, identificação e seleção dos candidatos 
decorrem da competência da Comissão Europeia e dos quadros que envolvem os voluntários 
da UE, e não dos voluntários da UE em si, nos termos do artigo 5.° "Definições".
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Alteração12

Proposta de decisão
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações dos Voluntários da UE Ações dos quadros voluntários da UE  

Or. fr

Justificação

A elaboração e a gestão das normas, a verificação, identificação e seleção dos candidatos 
decorrem da competência da Comissão Europeia e dos quadros envolvendo os voluntários da 
UE, e não dos voluntários da UE em si, nos termos do artigo 5.° "Definições".

Alteração 13

Proposta de decisão
 Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) à identificação, seleção e preparação dos 
candidatos a voluntários para o 
destacamento em operações de ajuda 
humanitária;

a) à identificação, informação pré- e pós-
missão, seleção e preparação dos 
candidatos a voluntários para o 
destacamento em operações de ajuda 
humanitária;

Or. fr

Alteração 14

Proposta de decisão
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, 

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, 
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os procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes.

os procedimentos de segurança e outros 
elementos pertinentes, como a tomada a  
cargo das despesas de refeições e de 
alojamento, do transfer do aeroporto 
internacional de chegada para o local da 
missão, do seguro (médico, de viagem e de 
anulação), da assistência e do apoio 
24h/24h à equipa no terreno e na sede, 
assim como de outras despesas em função 
do país de intervenção, do tipo de ajuda  
humanitária, das condições de anulação 
por parte do voluntário e/ou do organismo 
de acolhimento ou de envio.

Or. fr

Alteração 15

Proposta de decisão
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, elaborado em estreita 
colaboração com os organismos e 
organizações não-governamentais 
reconhecidos pelas suas ações 
humanitárias, e 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.

Or. fr

Alteração16

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

formação, assente nos conhecimentos dos 
organismos reconhecidos no âmbito da 
ajuda humanitária, destinado a preparar 
os candidatos a voluntários para a 
realização de atividades humanitárias e 
para o destacamento em operações de 
ajuda humanitária.

Or. fr

Alteração17

Proposta de decisão
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.

Or. fr

Alteração18

Proposta de decisão
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 

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



PA\922397PT.doc 11/14 PE502.072v01-00

PT

origem.

Or. fr

Alteração19

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, aos 
candidatos a voluntários que não tenham 
beneficiado de estágios pode ser 
ministrada, se for caso disso, uma 
preparação prévia ao destacamento por 
organizações de envio certificadas. Essa 
preparação e os estágios devem cumprir as 
normas para a preparação referidas no 
artigo 9.º, n.º 1, alínea a).

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, aos 
candidatos a voluntários que não tenham 
beneficiado de estágios pode ser 
ministrada, se for caso disso, uma 
preparação prévia ao destacamento por 
organizações de envio certificadas. Essa 
preparação e os estágios devem cumprir as 
normas para a preparação referidas no 
artigo 9.º, n.º 1, alínea a). Os candidatos a 
voluntários que não tenham podido 
efetuar um estágio de aprendizagem e 
aqueles que mudam de país devem 
receber uma formação suplementar.

Or. fr

Alteração20

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os candidatos a voluntários que tenham 
concluído com êxito a avaliação a que se 
refere o artigo 12.º, n.º 5, serão 
considerados Voluntários da UE. Como tal 
podem ser incluídos no Registo dos 
Voluntários da UE (a seguir designado 
«Registo») e são elegíveis para um 
destacamento.

1. Os candidatos a voluntários que tenham 
concluído com êxito a avaliação a que se 
refere o artigo 12.º, n.º 5, serão 
considerados Voluntários da UE. Como tal 
podem ser incluídos no Registo dos 
Voluntários da UE (a seguir designado 
«Registo») e são elegíveis para um 
destacamento por um período limitado a 
dois anos, após o qual devem ser sujeitos 
a uma nova avaliação.
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Or. fr

Alteração21

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A experiência adquirida como 
voluntário da UE pode ser valorizada
como « estágio » sob a forma de atestado 
emitido pela Comissão, e/ou como  
aprendizagem ou formação consoante a 
experiência adquirida e as modalidades 
incluídas no contrato que vincula o 
organismo de envio e o organismo de 
acolhimento.

Or. fr

Alteração22

Proposta de decisão
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. Este contrato prevê, entre 
outras, especificações sobre a tomada a 
cargo do bilhete de ida e volta de avião, as 
refeições e o alojamento, o transfer do 
aeroporto internacional de chegada para 
o local da missão, o seguro (médico, de 
viagem e de anulação), a assistência e o 
apoio 24h/24h à equipa no terreno e na 
sede, assim como de outras despesas em 
função do país de intervenção, do tipo de 
ajuda  humanitária, das condições de 
anulação pelo voluntário e/ou pelo 
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organismo de acolhimento ou de envio.

Or. fr

Alteração23

Proposta de decisão
Artigo 15 – alínea c (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) a proteção dos voluntários por todos os 
meios, incluindo informações específicas 
destinadas às partes e aos parceiros 
locais, sobretudo em zonas de conflito;

Or. fr

Alteração24

Proposta de decisão
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. Esta rede deve ser articulada com a 
rede Eures.

Or. fr

Alteração25

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Voluntários da UE devem participar, 3. Os Voluntários da UE devem participar, 
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se necessário com a assistência e a 
orientação das organizações de envio e de 
acolhimento, em atividades de informação, 
comunicação e sensibilização pertinentes 
antes, durante e depois do destacamento 
para promover a iniciativa Voluntários da 
UE e o seu empenhamento neste contexto. 
A Comissão define essas atividades, que 
não devem impor obrigações 
desproporcionadas aos voluntários.

com a assistência e a orientação das 
organizações de envio e de acolhimento, 
em atividades de informação, comunicação 
e sensibilização pertinentes antes, durante e 
depois do destacamento para promover a 
iniciativa Voluntários da UE e o seu 
empenhamento neste contexto. A 
Comissão define essas atividades, que não 
devem impor obrigações 
desproporcionadas aos voluntários.

Or. fr


