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Pozmeňujúci návrh  4 

Michaela Šojdrová 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Európska dobrovoľnícka služba 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. pripomínajúc, že súčasná utečenecká 

kríza je vhodným príkladom a viditeľným 

symbolom, pokiaľ ide o význam 

dobrovoľníkov a spôsob, akým stelesňujú 

európske hodnoty, prispievajú k odolnosti 

a sú k dispozícii, aby ponúkali flexibilné a 

pragmatické riešenia spoločných 

problémov; 

L. pripomínajúc, že reakcia EÚ na 

súčasnú utečeneckú krízu je vhodným 

príkladom a viditeľným symbolom, pokiaľ 

ide o význam dobrovoľníkov a spôsob, 

akým stelesňujú európske hodnoty, 

prispievajú k odolnosti a sú k dispozícii, 

aby ponúkali flexibilné a pragmatické 

riešenia spoločných problémov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Michaela Šojdrová 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Európska dobrovoľnícka služba 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva Eurostat, aby podporil členské 

štáty pri plnení tejto úlohy s cieľom 

zabezpečiť zber porovnateľných údajov 

v Európe, ako aj vypracovať na úrovni EÚ 

spoločné ukazovatele a metodiky na 

meranie sociálneho vplyvu 

dobrovoľníctva; naliehavo žiada členské 

štáty, aby prijali systém merania 

hospodárskej hodnoty dobrovoľníctva, 

ktorý vypracovala Medzinárodná 

organizácia práce; 

6. vyzýva Eurostat, aby podporil členské 

štáty pri plnení tejto úlohy s cieľom 

zabezpečiť zber porovnateľných údajov 

v Európe, ako aj vypracovať na úrovni EÚ 

spoločné ukazovatele a metodiky na 

meranie sociálneho vplyvu 

dobrovoľníctva;  

Or. en 



 

AM\1107923SK.doc PE589.725v01-00 } 

 PE589.727v01-00 } 

 PE589.728v01-00 } 

 PE589.733v01-00 } 

 PE589.734v01-00 } 

 PE589.735v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

24.10.2016  B8-1126/2016 }  

 B8-1127/2016 }  

 B8-1128/2016 }  

 B8-1133/2016 }  

 B8-1134/2016 }  

 B8-1135/2016 } RC1/Am. 6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Michaela Šojdrová 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Európska dobrovoľnícka služba 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu 

o vnútroštátnych systémoch 

dobrovoľníckej služby, ako aj občianskej 

služby a tzv. zborov solidarity 
a o existujúcom prostredí pre 

potenciálnych dobrovoľníkov medzi 

členskými štátmi s cieľom uľahčiť 

vzájomné porozumenie a šírenie 

osvedčených postupov a aby 

zároveň preskúmala možnosť vytvorenia 

Európskej občianskej služby, ktorá by 

dopĺňala existujúce možnosti v oblasti 

dobrovoľníctva – to všetko s cieľom 

posilniť európske občianstvo; 

9. žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu 

o vnútroštátnych systémoch 

dobrovoľníckej služby a o existujúcom 

prostredí pre potenciálnych dobrovoľníkov 

medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť 

vzájomné porozumenie a šírenie 

osvedčených postupov – to všetko s cieľom 

posilniť európske občianstvo; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Michaela Šojdrová 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Európska dobrovoľnícka služba 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada Komisiu, aby zlepšila a 

pretvorila komunikačnú stratégiu, pokiaľ 

ide o EDS, tým, že vyzdvihne sociálnu, 

ľudskú a občiansku hodnotu 

dobrovoľníctva, 

17. žiada Komisiu, aby ďalej zlepšovala 

komunikačnú stratégiu, pokiaľ ide o EDS, 

tým, že vyzdvihne sociálnu, ľudskú a 

občiansku hodnotu dobrovoľníctva, 

Or. en 

 

 


