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Prijedlog rezolucije 

Stavak 8. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

8. primjećuje da je ukupni iznos 

odobrenih sredstava za putne troškove i 

dnevnice članova Odbora iznosio 

19 561 194 EUR; pozdravlja detaljnu 

raščlambu rashoda za članove iz stavke 

1004 koju je Odbor podnio Odboru za 

proračunski nadzor te traži od Odbora da 

uvrsti tu raščlambu za 2017. godinu u svoje 

sljedeće godišnje izvješće o radu ili u 

izvješće o proračunskom i financijskom 

upravljanju; traži od Odbora da tijelu 

nadležnom za davanje razrješnice dostavi 

procjenu troškova i koristi misija za Uniju i 

za posjećene zemlje te popis posjećenih 

zemalja 2016. godine; potiče donošenje 

odgovarajućih mjera kako bi se ostvarile 

uštede i smanjilo onečišćenje okoliša; 

potiče članove Odbora da prouče potencijal 

ostalih instrumenata kojima se može 

ostvariti ušteda, primjerice na troškovima 

putovanja; 

8. izražava zabrinutost zbog velikih 

iznosa rashoda povezanih s putnim 

troškovima i naknadama članova Odbora; 
primjećuje da je ukupni iznos odobrenih 

sredstava za putne troškove i dnevnice 

članova Odbora iznosio 19 561 194 EUR; 

prima na znanje detaljnu raščlambu 

rashoda za članove iz stavke 1004 koju je 

Odbor podnio Odboru za proračunski 

nadzor te traži od Odbora da uvrsti tu 

raščlambu za 2017. godinu u svoje sljedeće 

godišnje izvješće o radu ili u izvješće o 

proračunskom i financijskom upravljanju; 

traži od Odbora da tijelu nadležnom za 

davanje razrješnice dostavi procjenu 

troškova i koristi misija za Uniju i za 

posjećene zemlje te popis posjećenih 

zemalja 2016. godine; potiče donošenje 

odgovarajućih mjera, primjerice veću 

upotrebu videokonferencija i tehnologija 

za teleprisutnost, kako bi se ostvarile 

uštede i smanjilo onečišćenje okoliša; 

potiče članove Odbora da prouče potencijal 

ostalih instrumenata kojima se može 

ostvariti ušteda, primjerice na troškovima 

putovanja; 

Or. en 
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Prijedlog rezolucije 

Stavak 28. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

28. žali zbog odluke Ujedinjene 

Kraljevine da se povuče iz Europske unije; 

primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu 

iznijeti predviđanja o financijskim, 

administrativnim, ljudskim i ostalim 

posljedicama povezanima s tim 

povlačenjem, i traži od Odbora i 

Revizorskog suda da provedu procjenu 

učinka i da o rezultatima obavijeste 

Parlament do kraja 2018. 

28. prima na znanje odluku 

Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz 

Europske unije; primjećuje da se u ovoj 

fazi ne mogu iznijeti predviđanja o 

financijskim, administrativnim, ljudskim i 

ostalim posljedicama povezanima s tim 

povlačenjem, i traži od Odbora i 

Revizorskog suda da provedu procjenu 

učinka i da o rezultatima obavijeste 

Parlament do kraja 2018. 

Or. en 

 


