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21.10.2015 A8-0298/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí 

mnohým vážnym núdzovým situáciám, 

najmä bezprecedentnej kríze v súvislosti s 

migráciou a utečencami; je presvedčený, že 

do rozpočtu Únie treba zahrnúť potrebné 

finančné zdroje s cieľom čeliť politickým 

výzvam a umožniť Únii konať a účinne na 

tieto krízy reagovať, a to s najväčšou 

naliehavosťou a prioritou; chápe, že 

migračnú a utečeneckú krízu nemožno 

vyriešiť len finančnými prostriedkami a že 

je potrebný komplexný prístup na riešenie 

jej vnútorného aj vonkajšieho rozmeru; 

nazdáva sa, že mimoriadne časy si 

vyžadujú mimoriadne opatrenia a že je 

potrebný silný politický záväzok s cieľom 

zabezpečiť nové rozpočtové prostriedky na 

tento účel; 

2. zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí 

mnohým vážnym núdzovým situáciám, 

najmä bezprecedentnej kríze v súvislosti s 

migráciou a utečencami; je presvedčený, že 

do rozpočtu Únie treba zahrnúť potrebné 

finančné zdroje s cieľom čeliť politickým 

výzvam a umožniť Únii konať a účinne na 

tieto krízy reagovať, a to s najväčšou 

naliehavosťou a prioritou; chápe, že 

migračnú a utečeneckú krízu nemožno 

vyriešiť len finančnými prostriedkami a že 

je potrebný komplexný prístup na riešenie 

jej vnútorného aj vonkajšieho rozmeru; 

nazdáva sa, že mimoriadne časy si 

vyžadujú mimoriadne opatrenia a že je 

potrebný silný politický záväzok s cieľom 

zabezpečiť nové rozpočtové prostriedky na 

tento účel; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že 

solidarita je základným princípom 

rozpočtu EÚ; je znepokojený tým, že 

počas utečeneckej krízy sa solidarita 

neprejavuje rovnako vo všetkých 

členských štátoch; žiada Komisiu, aby 

navrhla, ako by rozpočet EÚ mohol 

podnietiť členské štáty k vyrovnanejšiemu 

prístupu k solidarite; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. pripomína, že NR stanovil zvýšenia v 

oblasti bezpečnosti a migrácie vrátane 150 

miliónov EUR na systém premiestnenia 

40 000 osôb, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu, čo viedlo Komisiu 

k prekročeniu stropu tohto okruhu o 124 

miliónov EUR a navrhnutiu 

zodpovedajúcej mobilizácie nástroja 

flexibility; víta skutočnosť, že Rada 

súhlasila so zásadou mobilizácie nástroja 

flexibility na tento účel; konštatuje však, že 

je potrebné vypracovať dlhodobý finančný 

plán na zvládanie utečeneckej krízy, a 

domnieva sa, že táto otázka by sa mala 

riešiť aj prostredníctvom revízie VFR; 

31. pripomína, že NR stanovil zvýšenia v 

oblasti bezpečnosti a migrácie vrátane 150 

miliónov EUR na systém premiestnenia 

40 000 osôb, ktoré potrebujú 

medzinárodnú ochranu, čo viedlo Komisiu 

k prekročeniu stropu tohto okruhu o 124 

miliónov EUR a navrhnutiu 

zodpovedajúcej mobilizácie nástroja 

flexibility; víta skutočnosť, že Rada 

súhlasila so zásadou mobilizácie nástroja 

flexibility na tento účel; konštatuje však, že 

je potrebné vypracovať dlhodobý finančný 

plán na zvládanie utečeneckej krízy 

vrátane vytvorenia pátracieho a 

záchranného fondu EÚ, a domnieva sa, že 

táto otázka by sa mala riešiť aj 

prostredníctvom revízie VFR; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 90 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. opakuje, že s cieľom zabezpečiť 

primeranú podporu pre poslancov pri 

výkone svojej parlamentnej činnosti je 

potrebné zaviesť novú rovnováhu medzi 

akreditovanými parlamentnými asistentmi 

a miestnymi asistentmi; berie na vedomie 

skutočnosť, že generálny tajomník 

predložil Predsedníctvu návrh na 

dosiahnutie tohto cieľa; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo o 

tejto otázke doteraz nerozhodlo; domnieva 

sa, že pri vykonávaní revízie súčasných 

pravidiel by sa malo dodržiavať prechodné 

obdobie; očakáva, že konečné rozhodnutie 

nadobudne účinnosť najneskôr od júla 

2016, keď sa má prechodné obdobie 

skončiť; 

90. poznamenáva, že v súčasnosti sa 

vypracúvajú nové pravidlá týkajúce sa 

asistentskej výpomoci; opakuje, že s 

cieľom zabezpečiť primeranú podporu pre 

poslancov pri výkone svojej parlamentnej 

činnosti je potrebné zaviesť novú 

rovnováhu medzi akreditovanými 

parlamentnými asistentmi a miestnymi 

asistentmi; žiada preto generálneho 

tajomníka, aby Predsedníctvu predložil 

návrh na rozhodnutie pred koncom roka 

2015 s riešením, okrem iného, týchto 

otázok:  

 – obmedzenie počtu miestnych asistentov 

na poslanca pri dodržaní osobitných 

podmienok pre výkon mandátu poslanca v 

jednotlivých členských štátoch; 

 – úprava rozdelenia príspevku medzi 

miestnych a akreditovaných asistentov 

poslancov; 

 – reforma súčasného platového stropu pre 

miestnych asistentov s perspektívou 

dosiahnutia zásady „rovnakej mzdy za 

rovnakú prácu“ v dlhodobejšom 

horizonte; 
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 – zavedenie minimálneho platu a 

maximálneho stropu pre odmenu 

miestnych asistentov v jednotlivých 

členských štátoch; 

 – zahrnutie súčasného personálu 

národných delegácií do štatútu 

akreditovaných asistentov Parlamentu; 

 vyzýva generálneho tajomníka, aby prijal 

všetky potrebné opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby stážisti pracujúci pre 

poslancov mali nárok na riadne 

štipendium a sociálnu ochranu a aby 

útvary Parlamentu pravidelne 

kontrolovali uplatňovanie týchto 

pravidiel;  vyzýva generálneho tajomníka, 

aby zaviedol povinné kurzy odbornej 

prípravy o rešpektovaní a ľudskej 

dôstojnosti v práci  pre poslancov a ich 

asistentov; domnieva sa, že pri vykonávaní 

revízie súčasných pravidiel by sa malo 

dodržiavať prechodné obdobie; vyzýva 

generálneho tajomníka a Predsedníctvo, 

aby  čo najskôr a najneskôr vo februári 

2016,  včas pred prípravou odhadov 

Parlamentu na rozpočtový rok 2017, 

informovali Výbor pre rozpočet o 

výsledných revidovaných pravidlách; 

očakáva, že konečné rozhodnutie 

nadobudne účinnosť najneskôr od júla 

2016. 

Or. en 

 

 


