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6.3.2019 A8-0079/200

Изменение 200
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Анхела Валина, Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стаж“ означава дейност за 
солидарност за период от два до шест 
месеца, с възможност за еднократно 
подновяване и за максимален срок от 12 
месеца, която се предлага и заплаща от 
участващата организация, приемаща 
участника в Европейския корпус за 
солидарност;

(7) „стаж“ означава дейност за 
солидарност, която се извършва за 
период от два до шест месеца, 
предшестващ дейността за 
солидарност, с възможност за 
еднократно подновяване и за 
максимален срок от 12 месеца, и която 
се предлага и заплаща от участващата 
организация, приемаща участника в 
Европейския корпус за солидарност; 
дейността се характеризира с 
фиксиран период и ясни цели, 
съдържание, задачи, структура и 
рамка, подходяща финансова 
подкрепа, правна и социална закрила, 
и не замества или заменя платената 
заетост;
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6.3.2019 A8-0079/201

Изменение 201
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Анхела Валина, Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „знак за качество“ означава 
сертифициране, предоставено на 
участваща организация, която желае да 
предоставя дейности за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност като домакин и/или като 
изпълнител на поддържаща функция.

(10) „знак за качество“ означава 
сертифициране, предоставено на 
участваща организация с нестопанска 
цел или на международна организация 
с нестопанска цел, която желае да 
предоставя дейности за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност като домакин и/или като 
изпълнител на поддържаща функция.
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6.3.2019 A8-0079/202

Изменение 202
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Анхела Валина, Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

16 Участващи организации 16 Участващи организации с 
нестопанска цел
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6.3.2019 A8-0079/203

Изменение 203
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Анхела Валина, Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки публичен или частен субект, 
учреден в участваща държава, както и 
международни организации могат да 
кандидатстват за финансиране по линия 
на Европейския корпус за солидарност. 
За дейностите, посочени в членове 7, 8 
и 11, участващата организация следва да 
получи знак за качество като 
предварително условие за получаване на 
финансиране по линия на Европейския 
корпус за солидарност. Що се отнася до 
проектите за солидарност, посочени в 
член 9, за финансиране могат да 
кандидатстват също така физически 
лица от името на неформални групи, 
съставени от участници в Европейския 
корпус за солидарност.

Всяка публична или частна 
участваща организация с нестопанска 
цел, учредена в участваща държава, 
както и международни организации 
могат да кандидатстват за финансиране 
по линия на Европейския корпус за 
солидарност. За дейностите, посочени в 
членове 7, 8 и 11, участващата 
организация с нестопанска цел следва 
да получи знак за качество като 
предварително условие за получаване на 
финансиране по линия на Европейския 
корпус за солидарност. Що се отнася до 
проектите за солидарност, посочени в 
член 9, за финансиране могат да 
кандидатстват също така физически 
лица от името на неформални групи, 
съставени от участници в Европейския 
корпус за солидарност.
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