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6.3.2019 A8-0079/200

Amendamentul 200
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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;

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate desfășurată pe o perioadă de 
două până la șase luni care precedă 
activitatea de solidaritate și care se poate 
prelungi o singură dată, pentru o durată 
maximă de 12 luni, care este oferită și 
remunerată de organizația participantă care 
găzduiește participantul la Corpul european 
de solidaritate; această activitate este 
caracterizată printr-o perioadă fixă și prin 
obiective, conținut, sarcini, structură și 
cadru clare, printr-un sprijin financiar 
adecvat, precum și printr-o protecție 
financiară, juridică și socială 
corespunzătoare și nu substituie munca 
remunerată și nici nu o înlocuiește;
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6.3.2019 A8-0079/201

Amendamentul 201
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „etichetă de calitate” înseamnă 
certificarea atribuită unei organizații 
participante dispuse să ofere activități de 
solidaritate în cadrul Corpului european de 
solidaritate, îndeplinind rolul de gazdă 
și/sau un rol de susținere;

(10) „etichetă de calitate” înseamnă 
certificarea atribuită unei organizații non-
profit participante sau unei organizații 
non-profit internaționale dispuse să ofere 
activități de solidaritate în cadrul Corpului 
european de solidaritate, îndeplinind rolul 
de gazdă și/sau un rol de susținere;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Amendamentul 202
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

16 Organizațiile participante 16 Organizațiile non-profit 
participante

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Amendamentul 203
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
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 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice entitate publică sau privată stabilită 
într-o țară participantă, precum și 
organizațiile internaționale pot solicita 
finanțare în cadrul Corpului european de 
solidaritate. În cazul activităților 
menționate la articolele 7, 8 și 11, 
organizația participantă obține o etichetă de 
calitate ca o condiție prealabilă pentru a 
beneficia de finanțare în cadrul Corpului 
european de solidaritate. În cazul 
proiectelor de solidaritate menționate la 
articolul 9, persoanele fizice pot să solicite, 
de asemenea, finanțare în numele unor 
grupuri informale de participanți la Corpul 
european de solidaritate.

Orice organizație non-profit publică sau 
privată participantă stabilită într-o țară 
participantă, precum și organizațiile 
internaționale pot solicita finanțare în 
cadrul Corpului european de solidaritate. În 
cazul activităților menționate la articolele 
7, 8 și 11, organizația non-profit 
participantă obține o etichetă de calitate ca 
o condiție prealabilă pentru a beneficia de 
finanțare în cadrul Corpului european de 
solidaritate. În cazul proiectelor de 
solidaritate menționate la articolul 9, 
persoanele fizice pot să solicite, de 
asemenea, finanțare în numele unor grupuri 
informale de participanți la Corpul 
european de solidaritate.

Or. en


