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2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

2017/2141(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. megjegyzi, hogy a tagok utazási 

költségeire és napidíjaira szolgáló 

előirányzatok végleges összege 

19 561 194 EUR volt; üdvözli a tagok 

kiadásainak részletes lebontását – 

különösen ami az 1004. költségvetési 

jogcímet illeti – amelyet az EGSZB a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság elé 

terjesztett, és kéri az EGSZB-t, hogy 

következő éves tevékenységi jelentésébe 

vagy a költségvetési és pénzügyi igazgatási 

beszámolójába foglalja be a 2017. évi 

adatokat is ugyanilyen felbontásban; kéri 

az EGSZB-t, hogy bocsássa a mentesítésért 

felelős hatóság rendelkezésére a 

kiküldetések költség-haszon értékelését 

uniós, illetve a meglátogatott országok 

szerinti lebontásban, akárcsak a 2016-ban 

meglátogatott országok listáját; megfelelő 

intézkedések elfogadására bátorít a 

takarékosság, illetve a 

környezetszennyezés csökkentése 

érdekében; sürgeti az EGSZB tagjait, hogy 

mérjék fel más eszközök potenciálját, 

amelyek révén gazdasági megtakarításokat 

lehet elérni többek között az utazási 

költségeken; 

8. aggódik az EGBSZ tagjainak 

utazási költségeivel és juttatásaival 

kapcsolatos magas kiadások miatt; 
megjegyzi, hogy a tagok utazási 

költségeire és napidíjaira szolgáló 

előirányzatok végleges összege 

19 561 194 EUR volt; tudomásul veszi a 

tagok kiadásainak részletes lebontását – 

különösen ami az 1004. költségvetési 

jogcímet illeti – amelyet az EGSZB a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság elé 

terjesztett, és kéri az EGSZB-t, hogy 

következő éves tevékenységi jelentésébe 

vagy a költségvetési és pénzügyi igazgatási 

beszámolójába foglalja be a 2017. évi 

adatokat is ugyanilyen felbontásban; kéri 

az EGSZB-t, hogy bocsássa a mentesítésért 

felelős hatóság rendelkezésére a 

kiküldetések költség-haszon értékelését 

uniós, illetve a meglátogatott országok 

szerinti lebontásban, akárcsak a 2016-ban 

meglátogatott országok listáját; megfelelő 

intézkedések elfogadására bátorít a 

takarékosság, illetve a 

környezetszennyezés csökkentése 

érdekében, olyanokéra, mint például a 

videokonferenciák és a távolsági részvételt 

lehetővé tevő eszközök használata; sürgeti 

az EGSZB tagjait, hogy mérjék fel más 

eszközök potenciálját, amelyek révén 

gazdasági megtakarításokat lehet elérni 
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többek között az utazási költségeken; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. sajnálattal veszi tudomásul az 

Egyesült Királyság azon döntését, hogy 

kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy 

ezen a ponton nem lehet előrejelzést 

készíteni a kilépés pénzügyi, 

adminisztratív, emberi és egyéb 

következményeiről, és kéri a Régiók 

Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy 

végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 

végéig tájékoztassák a Parlamentet annak 

eredményeiről. 

28. tudomásul veszi az Egyesült 

Királyság azon döntését, hogy kilép az 

Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a 

ponton nem lehet előrejelzést készíteni a 

kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és 

egyéb következményeiről, és kéri a Régiók 

Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy 

végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 

végéig tájékoztassák a Parlamentet annak 

eredményeiről. 

Or. en 

 


