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Poprawka  4 

Michaela Šojdrová 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Wolontariat europejski 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

L. przypominając, że obecny kryzys 

uchodźczy jest odpowiednim przykładem i 

widocznym symbolem znaczenia 

wolontariuszy oraz tego, jak ucieleśniają 

oni europejskie wartości, przyczyniają się 

do zwiększenia odporności i są gotowi 

proponować elastyczne i pragmatyczne 

rozwiązania wspólnych problemów; 

L. Przypominając, że reakcja UE na 

obecny kryzys uchodźczy jest 

odpowiednim przykładem i widocznym 

symbolem znaczenia wolontariuszy oraz 

tego, jak ucieleśniają oni europejskie 

wartości, przyczyniają się do zwiększenia 

odporności i są gotowi proponować 

elastyczne i pragmatyczne rozwiązania 

wspólnych problemów; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Michaela Šojdrová 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Wolontariat europejski 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. zwraca się do Eurostatu, aby wspierał 

państwa członkowskie w tym zadaniu, tak 

aby zapewnić gromadzenie w Europie 

danych porównawczych, lecz również 

opracować wspólne ogólnoeuropejskie 

wskaźniki i metodologie pomiaru 

społecznego wpływu wolontariatu; wzywa 

państwa członkowskie do przyjęcia 

opracowanego przez Międzynarodową 

Organizację Pracy systemu pomiaru 

ekonomicznej wartości wolontariatu; 

6. zwraca się do Eurostatu, aby wspierał 

państwa członkowskie w tym zadaniu, tak 

aby zapewnić gromadzenie w Europie 

danych porównawczych, lecz również 

opracować wspólne ogólnoeuropejskie 

wskaźniki i metodologie pomiaru 

społecznego wpływu wolontariatu;  

Or. en 
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Poprawka  6 

Michaela Šojdrová 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Wolontariat europejski 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie badania na temat 

krajowych systemów służb wolontariatu, a 

także służby obywatelskiej i korpusu 

solidarności, oraz aktualnego otoczenia dla 

potencjalnych wolontariuszy w państwach 

członkowskich, w celu ułatwienia 

wzajemnego zrozumienia i szerzenia 

dobrych praktyk, a także możliwości 

ustanowienia europejskiej służby 

obywatelskiej uzupełniającej istniejące 

możliwości w zakresie wolontariatu – z 

myślą o promowaniu europejskiego 

obywatelstwa; 

9. zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie badania na temat 

krajowych systemów służb wolontariatu 

oraz aktualnego otoczenia dla 

potencjalnych wolontariuszy w państwach 

członkowskich, w celu ułatwienia 

wzajemnego zrozumienia i szerzenia 

dobrych praktyk – z myślą o promowaniu 

obywatelstwa UE; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Michaela Šojdrová 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Wolontariat europejski 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję do udoskonalenia i 

dostosowania strategii komunikacyjnej 

dotyczącej wolontariatu europejskiego 

poprzez podkreślenie społecznych, 

humanistycznych i obywatelskich wartości 

wolontariatu; 

17. wzywa Komisję do dalszego 

udoskonalenia strategii komunikacyjnej 

dotyczącej wolontariatu europejskiego 

poprzez podkreślenie społecznych, 

humanistycznych i obywatelskich wartości 

wolontariatu; 

Or. en 

 

 


