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8. märgib, et liikmete sõidukuludeks 

ja päevarahadeks ette nähtud lõplike 

assigneeringute suurus oli 19 561 194 

eurot; peab kiiduväärseks üksikasjalikku 

ülevaadet, mille komitee esitas 

eelarvekontrollikomisjonile liikmete 

kulude kohta seoses eelarvepunktiga 1004, 

ning palub komiteel lisada oma järgmisse 

iga-aastasesse tegevusaruandesse või 

eelarvehalduse ja finantsjuhtimise 

aruandesse kõnealuse ülevaate 2017. aasta 

kohta; palub, et komitee esitaks eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile lähetuste 

kulude-tulude analüüsi liidu ja külastatud 

riikide kohta ning 2016. aastal külastatud 

riikide loetelu; julgustab võtma 

asjakohaseid meetmeid raha 

kokkuhoidmiseks ja keskkonnasaaste 

vähendamiseks; palub komitee liikmetel 

hinnata selliste muude vahendite 

potentsiaali, mis võivad soodustada 

majanduslikku kokkuhoidu, muu hulgas 

sõidukulude arvel; 

8. tunneb muret komitee liikmete 

sõidukuludele ja päevarahadele tehtavate 

suurte kulutuste pärast; märgib, et 

liikmete sõidukuludeks ja päevarahadeks 

ette nähtud lõplike assigneeringute suurus 

oli 19 561 194 eurot; võtab teadmiseks 

üksikasjaliku ülevaate, mille komitee 

esitas eelarvekontrollikomisjonile liikmete 

kulude kohta seoses eelarvepunktiga 1004, 

ning palub komiteel lisada oma järgmisse 

iga-aastasesse tegevusaruandesse või 

eelarvehalduse ja finantsjuhtimise 

aruandesse kõnealuse ülevaate 2017. aasta 

kohta; palub, et komitee esitaks eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile lähetuste 

kulude-tulude analüüsi liidu ja külastatud 

riikide kohta ning 2016. aastal külastatud 

riikide loetelu; julgustab võtma 

asjakohaseid meetmeid raha 

kokkuhoidmiseks ja keskkonnasaaste 

vähendamiseks, näiteks korraldama 

rohkem videokonverentse ja kasutama 

rohkem kaugosavõtuseadmeid; palub 

komitee liikmetel hinnata selliste muude 

vahendite potentsiaali, mis võivad 

soodustada majanduslikku kokkuhoidu, 

muu hulgas sõidukulude arvel; 

Or. en 
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28. peab kahetsusväärseks 

Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 

välja astuda; märgib, et praegu ei ole 

võimalik prognoosida väljaastumise 

finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi, 

ning palub komiteel ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada Euroopa 

Parlamenti tulemustest enne 2018. aasta 

lõppu. 

28. võtab teadmiseks, et 

Ühendkuningriik on otsustanud Euroopa 

Liidust välja astuda; märgib, et praegu ei 

ole võimalik prognoosida väljaastumise 

finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi, 

ning palub komiteel ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada Euroopa 

Parlamenti tulemustest enne 2018. aasta 

lõppu. 

Or. en 

 


