
 

AM\1076634CS.doc  PE570.904v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

21.10.2015 A8-0298/1 

Pozměňovací návrh  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že Unie v současnosti čelí 

několika závažným mimořádným situacím, 

především pak nebývalé migrační a 

uprchlické krizi; je přesvědčen, že v 

rozpočtu Unie je třeba vyčlenit nezbytné 

finanční prostředky, aby bylo možné 

reagovat na politické výzvy a Unie mohla s 

nejvyšší naléhavostí a prioritně naplnit 

očekávání a účinně na tyto krize reagovat; 

chápe, že migrační a uprchlickou krizi 

nelze vyřešit pouze finančními prostředky 

a že je zapotřebí komplexní přístup, který 

obsáhne její vnitřní i vnější rozměr; 

domnívá se, že mimořádná situace 

vyžaduje mimořádná opatření a že k 

zajištění nových prostředků pro tyto účely 

je zapotřebí silného politického odhodlání; 

2. zdůrazňuje, že Unie v současnosti čelí 

několika závažným mimořádným situacím, 

především pak nebývalé migrační a 

uprchlické krizi; je přesvědčen, že v 

rozpočtu Unie je třeba vyčlenit nezbytné 

finanční prostředky, aby bylo možné 

reagovat na politické výzvy a Unie mohla s 

nejvyšší naléhavostí a prioritně naplnit 

očekávání a účinně na tyto krize reagovat; 

chápe, že migrační a uprchlickou krizi 

nelze vyřešit pouze finančními prostředky 

a že je zapotřebí komplexní přístup, který 

obsáhne její vnitřní i vnější rozměr; 

domnívá se, že mimořádná situace 

vyžaduje mimořádná opatření a že k 

zajištění nových prostředků pro tyto účely 

je zapotřebí silného politického odhodlání; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že základní 

zásadou rozpočtu EU je solidarita; je 

znepokojen tím, že tváří v tvář uprchlické 

krizi se solidarita projevuje v různých 

členských státech různou měrou; žádá 

Komisi, aby přišla s návrhem, jak může 

rozpočet EU přimět členské státy k 

vyváženějšímu postoji v otázce solidarity; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Pozměňovací návrh  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. připomíná, že v NR bylo stanoveno 

navýšení prostředků pro oblast bezpečnosti 

a migrace, včetně 150 milionů EUR na 

plán na přerozdělení 40 000 osob, které 

potřebují mezinárodní ochranu, čímž 

Komise překročila strop pro tento okruh o 

124 milionů EUR, a navrhla proto získat 

tuto částku využitím nástroje pružnosti; 

vítá skutečnost, že Rada s využitím 

nástroje pružnosti k tomuto účelu v zásadě 

souhlasila; poznamenává však, že je 

zapotřebí dlouhodobý finanční plán pro 

reakci na uprchlickou krizi, a soudí, že 

tento problém by měl být řešen také revizí 

VFR; 

31. připomíná, že v NR bylo stanoveno 

navýšení prostředků pro oblast bezpečnosti 

a migrace, včetně 150 milionů EUR na 

plán na přerozdělení 40 000 osob, které 

potřebují mezinárodní ochranu, čímž 

Komise překročila strop pro tento okruh o 

124 milionů EUR, a navrhla proto získat 

tuto částku využitím nástroje pružnosti; 

vítá skutečnost, že Rada s využitím 

nástroje pružnosti k tomuto účelu v zásadě 

souhlasila; poznamenává však, že je 

zapotřebí dlouhodobý finanční plán pro 

reakci na uprchlickou krizi, včetně 

vytvoření pátracího a záchranného fondu, 

a soudí, že tento problém by měl být řešen 

také revizí VFR; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Pozměňovací návrh  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. opakuje, že k zajištění odpovídající 

podpory poslancům při výkonu jejich 

parlamentní činnosti je nezbytné nalézt 

novou rovnováhu mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a místními 

asistenty; bere na vědomí, že generální 

tajemník předložil předsednictvu návrh za 

účelem dosažení tohoto cíle; vyjadřuje 

politování nad tím, že předsednictvo dosud 

v této věci nerozhodlo; domnívá se, že by 

mělo být při zavádění revidovaných 

pravidel ponecháno přechodné období; 

očekává, že konečné rozhodnutí vstoupí v 

platnost nejpozději v červenci 2016, kdy 

přechodné období skončí; 

90. konstatuje, že se právě připravují nové 

předpisy upravující parlamentní asistenci; 

opakuje, že k zajištění odpovídající 

podpory poslancům při výkonu jejich 

parlamentní činnosti je nezbytné nalézt 

novou rovnováhu mezi akreditovanými 

parlamentními asistenty a místními 

asistenty; požaduje proto, aby generální 

tajemník předložil předsednictvu ještě 

před koncem roku 2015 návrh rozhodnutí, 

v němž budou upraveny mj. tyto otázky:  

 – omezení počtu místních asistentů na 

jednoho poslance při respektování 

specifických podmínek výkonu 

poslaneckého mandátu v jednotlivých 

členských státech; 

 – regulace rozdělení příspěvku mezi 

místní a kreditované parlamentní 

asistenty; 

 – reforma nynějšího systému platového 

stropu pro místní asistenty s 

dlouhodobější perspektivou přiblížit se 

zásadě „za stejnou práci stejný plat“; 

 – zavedení minimální mzdy a 

maximálního stropu pro odměňování 
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místních asistentů v jednotlivých 

členských státech; 

 – zahrnutí současných zaměstnanců 

národních delegací pod statut 

akreditovaných poslanců Parlamentu; 

 vyzývá generálního tajemníka, aby přijal 

veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, 

aby stážisté pracující pro poslance měli 

nárok na důstojné stipendium a na 

sociální ochranu a aby uplatňování výše 

uvedených předpisů kontrolovaly útvary 

Parlamentu; vyzývá generálního 

tajemníka, aby zavedl povinné školení, jak 

si počínat s respektem a důstojností při 

práci pro poslance a jejich asistenty; 

domnívá se, že by mělo být při zavádění 

revidovaných pravidel ponecháno 

přechodné období; vyzývá generálního 

tajemníka a předsednictvo, aby co 

nejdříve seznámili Rozpočtový výbor s 

výsledným zněním revidovaných předpisů, 

nejpozději pak do února 2016, včas před 

zahájením přípravy odhadu příjmů a 

výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 

2017; očekává, že konečné rozhodnutí 

vstoupí v platnost nejpozději v červenci 

2016; 

Or. en 

 

 


