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Prijedlog rezolucije 

Stavak 2. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

2. ističe da se Unija trenutno suočava s 

nizom ozbiljnih kriza, prije svega 

nezapamćenom migracijskom i 

izbjegličkom krizom; uvjeren je da je u 

proračunu Unije nužno predvidjeti 

potrebna financijska sredstva koja bi bila 

dovoljna za rješavanje političkih izazova i 

kojima bi se Uniji omogućilo da hitno 

pronađe rješenja i učinkovito odgovori na 

te krize, što mora biti njezin prioritet; 

razumije da migracijska i izbjeglička kriza 

ne može riješiti isključivo financijskim 

sredstvima i da je potreban sveobuhvatan 

pristup kako bi se uhvatili u koštac s 

njezinom unutarnjom i vanjskom 

dimenzijom; smatra da iznimno vrijeme 

zahtijeva iznimne mjere te da je potrebno 

snažno se politički obvezati kako bi se u tu 

svrhu osigurala nova sredstva iz proračuna; 

2. ističe da se Unija trenutno suočava s 

nizom ozbiljnih kriza, prije svega 

nezapamćenom migracijskom i 

izbjegličkom krizom; uvjeren je da je u 

proračunu Unije nužno predvidjeti 

potrebna financijska sredstva koja bi bila 

dovoljna za rješavanje političkih izazova i 

kojima bi se Uniji omogućilo da hitno 

pronađe rješenja i učinkovito odgovori na 

te krize, što mora biti njezin prioritet; 

razumije da se migracijska i izbjeglička 

kriza ne može riješiti isključivo 

financijskim sredstvima i da je potreban 

sveobuhvatan pristup kako bi se uhvatili u 

koštac s njezinom unutarnjom i vanjskom 

dimenzijom; smatra da iznimno vrijeme 

zahtijeva iznimne mjere te da je potrebno 

snažno se politički obvezati kako bi se u tu 

svrhu osigurala nova sredstva iz proračuna; 

u tom kontekstu ističe da je solidarnost 

temeljno načelo proračuna EU-a; 

zabrinut je što tijekom izbjegličke krize 

solidarnost nije jednako prisutna u svim 

državama članicama; traži od Komisije da 

izradi prijedlog o tome kako proračun 

EU-a države članice može potaknuti na 

uravnoteženiji pristup solidarnosti; 

Or. en 
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Stavak 31. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

31. podsjeća da su u nacrtu proračuna bila 

predviđena povećanja u području 

sigurnosti i migracija, uključujući i 

150 milijuna EUR za program za 

premještanje 40 000 osoba kojima je 

potrebna međunarodna zaštita, što je 

dovelo do toga da je Komisija premašila 

gornju granicu za taj naslov za 

124 milijuna EUR i predložila 

odgovarajuću aktivaciju instrumenta 

fleksibilnosti; pozdravlja činjenicu da se 

Vijeće složilo s načelom aktivacije 

instrumenta fleksibilnosti u tu svrhu; 

napominje, međutim, da je potreban 

dugoročni financijski plan za pružanje 

odgovora na izbjegličku krizu te smatra da 

će se o tome voditi računa i tijekom 

revizije VFO-a; 

31. podsjeća da su u nacrtu proračuna bila 

predviđena povećanja u području 

sigurnosti i migracija, uključujući i 

150 milijuna EUR za program za 

premještanje 40 000 osoba kojima je 

potrebna međunarodna zaštita, što je 

dovelo do toga da je Komisija premašila 

gornju granicu za taj naslov za 

124 milijuna EUR i predložila 

odgovarajuću aktivaciju instrumenta 

fleksibilnosti; pozdravlja činjenicu da se 

Vijeće složilo s načelom aktivacije 

instrumenta fleksibilnosti u tu svrhu; 

napominje, međutim, da je potreban 

dugoročni financijski plan za pružanje 

odgovora na izbjegličku krizu, uključujući 

uspostavljanje fonda za traganje i 

spašavanje, te smatra da će se o tome 

voditi računa i tijekom revizije VFO-a; 

Or. en 
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Stavak 90. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

90. Ponavlja da je radi jamčenja primjerene 

potpore zastupnicima u uspješnom 

obavljanju njihovih parlamentarnih 

aktivnosti potrebna uspostava nove 

ravnoteže između akreditiranih 

parlamentarnih asistenata i lokalnih 

asistenata; prima na znanje činjenicu da je 

glavni tajnik iznio prijedlog 

Predsjedništvu kako bi se postigao taj cilj; 

žali što Predsjedništvo do sada nije 

odlučilo o tom pitanju; smatra da bi se pri 

provedbi revizije trenutačnih pravila 

trebalo pridržavati rokova prijelaznog 

razdoblja; očekuje da će konačna odluka 

stupiti na snagu najkasnije u srpnju 2016., 

kada završava prijelazno razdoblje. 

90. Napominje da se trenutačno 

pripremaju nova pravila o parlamentarnoj 

pomoći; ponavlja da je radi jamčenja 

primjerene potpore zastupnicima u 

uspješnom obavljanju njihovih 

parlamentarnih aktivnosti potrebna 

uspostava nove ravnoteže između 

akreditiranih parlamentarnih asistenata i 

lokalnih asistenata; stoga zahtijeva da 

glavni tajnik do kraja 2015. 

Predsjedništvu iznese prijedlog odluke u 

kojem se, među ostalim, dotiče sljedećih 

pitanja:   

 – ograničavanja broja lokalnih asistenata 

po zastupniku poštujući određene uvjete 

obnašanja mandata zastupnika u raznim 

državama članicama; 

 – reguliranja naknade za lokalne i 

akreditirane parlamentarne asistente; 

 – reforme trenutačnog sustava gornje 

granice plaća lokalnih asistenata uz 

dugoročniju perspektivu približavanja 

načelu „jednaka plaća za jednak rad”; 

 – uvođenja minimalne plaće i maksimalne 

gornje granice za primanja lokalnih 

asistenata u raznim državama članicama; 

 – obuhvaćanja trenutačnog osoblja 

nacionalnih izaslanstava statutom 
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 poziva glavnog tajnika da poduzme sve 

potrebne mjere kako bi se stažistima koji 

rade za zastupnike omogućila održiva 

naknada i socijalna zaštita te da provedbu 

tih pravila nadziru službe Parlamenta; 

poziva glavnog tajnika da uvede obveznu 

obuku o poštovanju i dostojanstvu na 

radnom mjestu za zastupnike i njihove 

asistente; smatra da bi se pri provedbi 

revizije trenutačnih pravila trebalo 

pridržavati rokova prijelaznog razdoblja; 

poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da 

o revidiranim pravilima izvijeste Odbor za 

proračune u najkraćem mogućem roku, 

najkasnije do veljače 2016., prije 

priprema za projekciju proračuna 

Parlamenta za financijsku godinu 2017.;   

očekuje da konačna odluka stupi na snagu 

najkasnije od srpnja 2016. godine; 

Or. en 

 


