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2. ηνλίδεη όηη ε Έλωζε αληηκεηωπίδεη 

ζήκεξα δηάθνξεο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ηδίωο ηελ πξωηνθαλή 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε· 

είλαη πεπεηζκέλν όηη πξέπεη λα 

αλαπηπρζνύλ νη απαξαίηεηνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πόξνη ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο Έλωζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεηωπηζηνύλ νη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα 

ζηελ Έλωζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηελ ελ ιόγω θξίζε, 

θαηεπεηγόληωο θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα· 

θαηαλνεί όηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θαη 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ιύζε κόλνλ κε ηε δηάζεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πόξωλ θαη όηη είλαη 

αλαγθαία κία πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

λα επηιεθζεί θαλείο ηόζν ηεο εζωηεξηθήο 

όζν θαη ηεο εμωηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο 

θξίζεο· ζεωξεί όηη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο απαηηνύληαη έθηαθηα κέηξα 

θαη όηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή 

δέζκεπζε γηα λα εμαζθαιηζηνύλ λέεο 

πηζηώζεηο γηα ηνλ ζθνπό απηό· 

2. ηνλίδεη όηη ε Έλωζε αληηκεηωπίδεη 

ζήκεξα δηάθνξεο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ηδίωο ηελ πξωηνθαλή 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε· 

είλαη πεπεηζκέλν όηη πξέπεη λα 

αλαπηπρζνύλ νη απαξαίηεηνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πόξνη ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο Έλωζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεηωπηζηνύλ νη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα 

ζηελ Έλωζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηελ ελ ιόγω θξίζε, 

θαηεπεηγόληωο θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα· 

θαηαλνεί όηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θαη 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ιύζε κόλνλ κε ηε δηάζεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πόξωλ θαη όηη είλαη 

αλαγθαία κία πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

λα επηιεθζεί θαλείο ηόζν ηεο εζωηεξηθήο 

όζν θαη ηεο εμωηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο 

θξίζεο· ζεωξεί όηη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο απαηηνύληαη έθηαθηα κέηξα 

θαη όηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή 

δέζκεπζε γηα λα εμαζθαιηζηνύλ λέεο 

πηζηώζεηο γηα ηνλ ζθνπό απηό· 

ππνγξακκίδεη ζην πιαίζην απηό όηη ε 

αιιειεγγύε απνηειεί βαζηθή αξρή ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΕΕ· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ δηόηη, όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε, ε αιιειεγγύε 

εθδειώλεηαη κε άληζν ηξόπν κεηαμύ ησλ 
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θξαηώλ κειώλ· δεηεί από ηελ Επηηξνπή 

λα ππνβάιεη πξόηαζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 

ΕΕ κπνξεί λα σζήζεη ηα θξάηε κέιε πξνο 

κηα πην ηζόξξνπε πξνζέγγηζε ηεο 

αιιειεγγύεο· 

Or. en 
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31. ππελζπκίδεη όηη ζην ΣΠ πξνβιέπνληαη 

εληζρύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο, κεηαμύ άιιωλ 150 

εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε 40 000 αηόκωλ πνπ 

ρξήδνπλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ζηνηρείν 

πνπ νδεγεί ηελ Επηηξνπή λα ππεξβεί ην 

αλώηαην όξην γηα ηνλ ηνκέα απηόλ θαηά 

124 εθαηνκκύξηα επξώ θαη λα πξνηείλεη 

ηελ αληίζηνηρε θηλεηνπνίεζε ηνπ κέζνπ 

επειημίαο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ην γεγνλόο όηη ην Σπκβνύιην έρεη 

ζπκθωλήζεη επί ηεο αξρήο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ κέζνπ επειημίαο γηα ηνλ 

ζθνπό απηό· ζεκεηώλεη πάληωο όηη 

ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη καθξόπλνν ζρέδην 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα αληαπόθξηζε ζηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε θαη ζεωξεί όηη ηνπ 

ζέκαηνο απηνύ επίζεο ζα επηιεθζεί θαλείο 

κέζω ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΠΔΠ· 

31. ππελζπκίδεη όηη ζην ΣΠ πξνβιέπνληαη 

εληζρύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο, κεηαμύ άιιωλ 150 

εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε 40 000 αηόκωλ πνπ 

ρξήδνπλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ζηνηρείν 

πνπ νδεγεί ηελ Επηηξνπή λα ππεξβεί ην 

αλώηαην όξην γηα ηνλ ηνκέα απηόλ θαηά 

124 εθαηνκκύξηα επξώ θαη λα πξνηείλεη 

ηελ αληίζηνηρε θηλεηνπνίεζε ηνπ κέζνπ 

επειημίαο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ην γεγνλόο όηη ην Σπκβνύιην έρεη 

ζπκθωλήζεη επί ηεο αξρήο ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ κέζνπ επειημίαο γηα ηνλ 

ζθνπό απηό· ζεκεηώλεη πάληωο όηη 

ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη καθξόπλνν ζρέδην 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα αληαπόθξηζε ζηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηάξηηζεο ηακείνπ έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο, θαη ζεωξεί όηη ηνπ ζέκαηνο 

απηνύ επίζεο ζα επηιεθζεί θαλείο κέζω 

ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΠΔΠ· 
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90. επαλαιακβάλεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί επαξθήο ππνζηήξημε ζηνπο 

βνπιεπηέο γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήηωλ, 

απαηηείηαη κηα λέα ηζνξξνπία κεηαμύ 

δηαπηζηεπκέλωλ θνηλνβνπιεπηηθώλ βνεζώλ 

θαη ηνπηθώλ βνεζώλ· ζεκεηώλεη όηη ν 

Γεληθόο Γξακκαηέαο έρεη δηαηππώζεη 

πξόηαζε ζην Πξνεδξείν πξνο επίηεπμε 

απηνύ ηνπ ζηόρνπ· απνδνθηκάδεη ην όηη 

έσο ηώξα ην Πξνεδξείν δελ έρεη αθόκε 

απνθαζίζεη επ' απηνύ· πηζηεύεη όηη ζα 

πξέπεη λα ηεξεζεί κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο αλαζεώξεζεο ηωλ 

ηζρπόληωλ θαλόλωλ· αλακέλεη όηη ε ηειηθή 

απόθαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηνλ Ινύιην 

2016 ην αξγόηεξν, θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ· 

90. επηζεκαίλεη όηη νη λένη θαλόλεο όζνλ 

αθνξά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηθνύξεζε 

βξίζθνληαη επί ηνπ παξόληνο ζην ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο· επαλαιακβάλεη όηη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο 

ππνζηήξημε ζηνπο βνπιεπηέο γηα ηελ 

εθπιήξωζε ηωλ θνηλνβνπιεπηηθώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήηωλ, απαηηείηαη κηα λέα 

ηζνξξνπία κεηαμύ δηαπηζηεπκέλωλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ βνεζώλ θαη ηνπηθώλ 

βνεζώλ· δεηεί, σο εθ ηνύηνπ, από ηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα λα ππνβάιεη ζην 

Πξνεδξείν πξόηαζε απόθαζεο πξηλ από 

ην ηέινο ηνπ 2015 πνπ ζα εμεηάδεη, 

κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα ζέκαηα:  

 – πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ηνπηθώλ 

βνεζώλ αλά βνπιεπηή, ηεξώληαο 

παξάιιεια ηηο ηδηαίηεξεο πξνϋπνζέζεηο 

γηα ηελ άζθεζε ηεο εληνιήο ησλ 

βνπιεπηώλ ζε δηάθνξα θξάηε κέιε· 

 – ξύζκηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο 

απνδεκίσζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ θαη 

ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνηλνβνπιεπηηθώλ 

βνεζώλ· 

 – αλακόξθσζε ηνπ ηζρύνληνο 

ζπζηήκαηνο αλώηαησλ κηζζώλ γηα ηνπο 
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ηνπηθνύο βνεζνύο κε κηα πην 

καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή πιεζηέζηεξε 

ζηελ αξρή ηεο «ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 

εξγαζία»· 

 – θαζηέξσζε θαηώηαηνπ κηζζνύ θαη 

αλώηαηνπ νξίνπ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ηνπηθώλ βνεζώλ ζε δηάθνξα θξάηε κέιε· 

 – θάιπςε ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνύ 

ησλ εζληθώλ αληηπξνζσπεηώλ από ην 

θαζεζηώο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ βνεζώλ 

ησλ βνπιεπηώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

 θαιεί ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα λα ιάβεη όια 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη όηη 

νη αζθνύκελνη πνπ εξγάδνληαη γηα 

βνπιεπηέο έρνπλ δηθαίσκα ζε βηώζηκεο 

ππνηξνθίεο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία θαη 

όηη ε εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ θαλόλσλ 

ειέγρεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· θαιεί ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα λα ζεζπίζεη ππνρξεσηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ζηελ εξγαζία γηα ηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηνπο βνεζνύο ηνπο· 

πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί κηα 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο αλαζεώξεζεο ηωλ ηζρπόληωλ θαλόλωλ· 

θαιεί ην Γεληθό Γξακκαηέα θαη ην 

Πξνεδξείν λα ππνβάινπλ έθζεζε ζηελ 

Επηηξνπή Πξνϋπνινγηζκώλ ζρεηηθά κε 

ηνπο αλαπξνζαξκνζκέλνπο θαλόλεο πνπ 

ζα πξνθύςνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ 

θαη ην αξγόηεξν έσο ηα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ 2016, ζε εύζεην ρξόλν γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θαηάζηαζεο 

πξνβιέςεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2017· αλακέλεη όηη ε 

ηειηθή απόθαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηνλ 

Ινύιην 2016 ην αξγόηεξν· 

Or. en 

 

 


