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6.3.2019 A8-0079/187

Amendamentul 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană este 
construită pe solidaritatea între cetățenii 
săi și între statele sale membre. Această 
valoare comună ghidează acțiunile 
Uniunii și oferă unitatea necesară pentru 
a face față provocărilor societale actuale și 
viitoare, la a căror abordare tinerii europeni 
sunt dornici să contribuie, exprimându-și 
solidaritatea în practică.

(1) Solidaritatea, nu numai între 
cetățeni într-un anumit context, ci și între 
popoare și state, stă la baza societăților 
dezvoltate și democratice. Această valoare 
comună ar trebui promovată, în special 
ținând cont de provocările societale 
actuale și viitoare, la a căror abordare 
tinerii europeni vor putea contribui în 
continuare, exprimându-și solidaritatea în 
practică.
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6.3.2019 A8-0079/188

Amendamentul 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 
ucenicilor și a lucrătorilor.

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență utilă, precum și 
cunoștințe și competențe pentru 
dezvoltarea personală, educațională, 
socială, civică și profesională. Activitățile 
respective ar sprijini, de asemenea, 
schimburile multiculturale între tinerii 
voluntari.
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6.3.2019 A8-0079/189

Amendamentul 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor 
reprezintă un atu important pentru societate 
și pentru piața forței de muncă. Corpul 
european de solidaritate contribuie la 
promovarea acestui aspect, oferind tinerilor 
oportunitatea de a concepe și a pune în 
aplicare propriile proiecte destinate să 
abordeze provocări specifice în beneficiul 
comunităților lor locale. Aceste proiecte 
oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini 
tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor 
de solidaritate. Proiectele respective 
servesc, de asemenea, drept rampă de 
lansare pentru implicarea ulterioară în 
activități de solidaritate și sunt un prim pas 
în a încuraja participanții la Corpul 
european de solidaritate să se implice în 
activități profesionale independente sau 
să creeze asociații, organizații 
neguvernamentale sau alte organisme 
active în domeniul solidarității, în sectorul 
non-profit și în cel al tineretului.

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor 
reprezintă un atu important pentru societate 
și pentru piața forței de muncă. Corpul 
european de solidaritate contribuie la 
promovarea acestui aspect, oferind tinerilor 
oportunitatea de a concepe și a pune în 
aplicare propriile proiecte destinate să 
abordeze provocări specifice în beneficiul 
comunităților lor locale. Aceste proiecte 
oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini 
tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor 
de solidaritate. Proiectele respective 
servesc, de asemenea, drept rampă de 
lansare pentru implicarea ulterioară în 
activități de solidaritate și sunt un prim pas 
în a încuraja participanții la Corpul 
european de solidaritate să se implice din 
ce în ce mai mult în activități asociative, 
organizații neguvernamentale sau alte 
organisme active în domeniul solidarității, 
în sectorul non-profit și în cel al tineretului.
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6.3.2019 A8-0079/190

Amendamentul 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a asigura o mai mare 
eficiență a comunicării către public și o 
sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la acoperirea 
comunicării instituționale a priorităților 
politice ale Uniunii, dacă acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

eliminat

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Amendamentul 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 –punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate desfășurată pe o perioadă de 
două până la șase luni care se poate 
prelungi o singură dată, pentru o durată 
maximă de 12 luni, oferită și remunerată 
de organizația participantă care 
găzduiește participantul la Corpul 
european de solidaritate;

eliminat

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Amendamentul 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private și a organizațiilor internaționale, cu 
condiția ca acestea să fi primit o etichetă de 
calitate a Corpului european de solidaritate.

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private non-profit și a organizațiilor 
internaționale, cu condiția ca acestea să fi 
primit o etichetă de calitate a Corpului 
european de solidaritate.

Or. pt


