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Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. bemærker, at de endelige 

bevillinger til rejse- og opholdsudgifter for 

medlemmer beløb sig til 19 561 194 EUR; 

ser med tilfredshed på den detaljerede 

oversigt over medlemmernes udgifter 

vedrørende konto 1004, som udvalget har 

fremsendt til Budgetkontroludvalget, og 

anmoder udvalget om at medtage denne 

oversigt for 2017 i sin næste årlige 

aktivitetsrapport eller i beretningen om den 

budgetmæssige og økonomiske 

forvaltning; anmoder udvalget om at 

forsyne dechargemyndigheden med en 

cost-benefit-analyse af tjenesterejser for 

Unionen og de besøgte lande samt listen 

over besøgte lande i 2016; tilskynder til, at 

der vedtages passende foranstaltninger med 

henblik på at gennemføre besparelser og 

reducere forureningen af miljøet; opfordrer 

udvalgets medlemmer til vurdere 

potentialet i andre instrumenter, som kan 

bidrage til økonomiske besparelser, f.eks. 

på rejseudgifter; 

8. er bekymret over de store udgifter 

til dagpenge og godtgørelse af 

rejseudgifter for udvalgets medlemmer; 
bemærker, at de endelige bevillinger til 

rejse- og opholdsudgifter for medlemmer 

beløb sig til 19 561 194 EUR; noterer sig 

den detaljerede oversigt over 

medlemmernes udgifter vedrørende konto 

1004, som udvalget har fremsendt til 

Budgetkontroludvalget, og anmoder 

udvalget om at medtage denne oversigt for 

2017 i sin næste årlige aktivitetsrapport 

eller i beretningen om den budgetmæssige 

og økonomiske forvaltning; anmoder 

udvalget om at forsyne 

dechargemyndigheden med en cost-

benefit-analyse af tjenesterejser for 

Unionen og de besøgte lande samt listen 

over besøgte lande i 2016; tilskynder til, at 

der vedtages passende foranstaltninger, 

som f.eks. at øge brugen af 

videokonferencer og faciliteter til virtuel 

tilstedeværelse, med henblik på at 

gennemføre besparelser og reducere 

forureningen af miljøet; opfordrer 

udvalgets medlemmer til vurdere 

potentialet i andre instrumenter, som kan 

bidrage til økonomiske besparelser, f.eks. 

på rejseudgifter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. beklager Det Forenede Kongeriges 

beslutning om at forlade Den Europæiske 

Union; bemærker, at der på nuværende 

tidspunkt ikke kan fremsættes nogen 

forudsigelser om de finansielle, 

administrative, menneskelige og andre 

konsekvenser i forbindelse med 

udtrædelsen, og anmoder udvalget og 

Revisionsretten om at gennemføre 

konsekvensanalyser og underrette 

Parlamentet om resultaterne inden 

udgangen af 2018. 

28. noterer sig Det Forenede 

Kongeriges beslutning om at forlade Den 

Europæiske Union; bemærker, at der på 

nuværende tidspunkt ikke kan fremsættes 

nogen forudsigelser om de finansielle, 

administrative, menneskelige og andre 

konsekvenser i forbindelse med 

udtrædelsen, og anmoder udvalget og 

Revisionsretten om at gennemføre 

konsekvensanalyser og underrette 

Parlamentet om resultaterne inden 

udgangen af 2018. 

Or. en 

 


