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Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jiftaħ opportunitajiet ġodda 

għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu 

f'kollokamenti ta' volontarjat, traineeships 

jew impjiegi f'oqsma relatati mas-

solidarjetà kif ukoll biex ifasslu u 

jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 

tal-inizjattiva tagħhom stess. Jenħtieġ li 

dawk l-opportunitajiet jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ tal-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 

tagħhom. Jenħtieġ ukoll li l-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jappoġġja lill-attivitajiet ta' 

netwerking għall-parteċipanti u għall-

organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà kif ukoll il-miżuri li jiżguraw il-

kwalità tal-attivitajiet appoġġjati u li jsaħħu 

l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tagħhom. 

(8) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jiftaħ opportunitajiet ġodda 

għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu 

f'kollokamenti ta' volontarjat f'oqsma 

relatati mas-solidarjetà kif ukoll biex 

ifasslu u jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà 

abbażi tal-inizjattiva tagħhom stess. 

Jenħtieġ li dawk l-opportunitajiet 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iżvilupp 

personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 

professjonali tagħhom. B'kunsiderazzjoni 

tal-ambitu u l-iskop tal-programm, il-

parteċipazzjoni fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà għandha tkun permessa biss 

għall-organizzazzjonijiet mingħajr skop 

ta' qligħ. Jenħtieġ ukoll li l-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jappoġġja lill-attivitajiet ta' 

netwerking għall-parteċipanti u għall-

organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà kif ukoll il-miżuri li jiżguraw il-

kwalità tal-attivitajiet appoġġjati u li jsaħħu 

l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tagħhom. 
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Proposal for a regulation 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) "organizzazzjoni parteċipanti" 

tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 

privata li ġiet attribwita t-tikketta tal-

kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li 

toffri kollokament lil parteċipant fil-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jew li timplimenta 

attivitajiet oħra fil-qafas tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà; 

(4) "organizzazzjoni parteċipanti" 

tfisser kwalunkwe entità pubblika 

mingħajr skop ta' qligħ jew entità privata 

mingħajr skop ta' qligħ li ġiet attribwita t-

tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, li toffri kollokament lil 

parteċipant fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jew li timplimenta attivitajiet 

oħra fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà; 
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Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju full-time mhux imħallas32 għal 

perjodu massimu ta' tnax-il xahar, li 

jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li 

jikkontribwixxu fil-ħidma ta' kuljum tal-

organizzazzjonijiet attivi f'oqsma relatati 

mas-solidarjetà, għall-benefiċċju aħħari tal-

komunitajiet li fi ħdahom jitwettqu l-

attivitajiet, inkluża dimensjoni solida ta' 

tagħlim u ta' taħriġ biex il-voluntiera 

żgħażagħ jkunu jistgħu jiksbu ħiliet u 

kompetenzi, li se jkunu siewja għall-

iżvilupp personali, edukattiv, soċjali u 

professjonali tagħhom, u li se 

jikkontribwixxu wkoll biex itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom; 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju full-time mhux imħallas32 għal 

perjodu massimu ta' tnax-il xahar, li 

jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li 

jikkontribwixxu fil-ħidma ta' kuljum tal-

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 

qligħ attivi f'oqsma relatati mas-solidarjetà, 

għall-benefiċċju aħħari tal-komunitajiet li 

fi ħdanhom jitwettqu l-attivitajiet, inkluża 

dimensjoni solida ta' tagħlim u ta' taħriġ 

biex il-voluntiera żgħażagħ jkunu jistgħu 

jiksbu ħiliet u kompetenzi, li jkunu siewja 

għall-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali 

u professjonali tagħhom, u li 

jikkontribwixxu wkoll biex itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom; 

_________________ _________________ 

32 Bħala prinċipju ġenerali, attività 

mwettqa kontinwament, 5 ijiem fil-ġimgħa 

għal 7 ijiem kull jum. 

32 Bħala prinċipju ġenerali, attività 

mwettqa kontinwament, 5 ijiem fil-ġimgħa 

għal 7 ijiem kull jum. 
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Artikolu 3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettiv tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-

żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet 

f'attivitajiet ta' solidarjetà aċċessibbli u ta' 

kwalità għolja bħala mezz biex dawn 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni u 

tas-solidarjetà fl-Ewropa, jappoġġjaw il-

komunitajiet u jwieġbu għall-isfidi tas-

soċjetà. 

L-objettiv tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-

żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet 

mingħajr skop ta' qligħ f'attivitajiet ta' 

solidarjetà aċċessibbli u ta' kwalità għolja 

bħala mezz biex dawn jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ tal-koeżjoni u tas-solidarjetà fl-

Ewropa, jappoġġjaw il-komunitajiet u 

jwieġbu għall-isfidi tas-soċjetà. 
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Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' entitajiet pubbliċi jew privati, jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali, dment 

li dawn ikunu rċevew it-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' entitajiet pubbliċi mingħajr skop ta' 

qligħ jew entitajiet privati mingħajr skop 

ta' qligħ, jew organizzazzjonijiet 

internazzjonali, dment li dawn ikunu 

rċevew it-tikketta tal-kwalità tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 
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Artikolu 14 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kwalunkwe entità pubblika jew privata 

stabbilita f'pajjiż parteċipanti kif ukoll 

organizzazzjonijiet internazzjonali li 

jwettqu attivitajiet ta' solidarjetà fil-pajjiżi 

parteċipanti jistgħu japplikaw għall-

finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fil-każ tal-attivitajiet 

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1), l-

organizzazzjoni parteċipanti għandha 

tikseb it-tikketta tal-kwalità bħala 

prekundizzjoni biex tirċievi l-finanzjament 

mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Fil-każ 

tal-proġetti ta' solidarjetà msemmija fil-

punt (b) tal-Artikolu 7(1), persuni fiżiċi 

jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament 

f'isem gruppi informali ta' parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

Kwalunkwe entità pubblika mingħajr skop 

ta' qligħ jew entità privata mingħajr skop 

ta' qligħstabbilita f'pajjiż parteċipanti kif 

ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali li 

jwettqu attivitajiet ta' solidarjetà fil-pajjiżi 

parteċipanti jistgħu japplikaw għall-

finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fil-każ tal-attivitajiet 

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1), l-

organizzazzjoni parteċipanti għandha 

tikseb it-tikketta tal-kwalità bħala 

prekundizzjoni biex tirċievi l-finanzjament 

mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Fil-każ 

tal-proġetti ta' solidarjetà msemmija fil-

punt (b) tal-Artikolu 7(1), persuni fiżiċi 

jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament 

f'isem gruppi informali ta' parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

Or. en 

 


