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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pažymi, kad galutinė asignavimų, 

skirtų narių kelionėms ir dienpinigiams, 

suma buvo 19 561 194 EUR; teigiamai 

vertina išsamų narių išlaidų, numatytų 

pagal 1004 punktą, suskirstymą, kurį 

Komitetas pateikė Biudžeto kontrolės 

komitetui, ir ragina Komitetą tokį 

suskirstymą 2017 m. įtraukti į kitą savo 

metinę veiklos ataskaitą arba į biudžeto ir 

finansų valdymo ataskaitą; prašo Komiteto 

biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 

pateikti komandiruočių Sąjungoje ir 

aplankytose šalyse sąnaudų ir naudos 

vertinimą ir 2016 m. aplankytų šalių 

sąrašą; ragina patvirtinti tinkamas 

priemones, kad būtų galima sutaupyti lėšų 

ir sumažinti aplinkos taršą; ragina 

Komiteto narius įvertinti galimybes taikyti 

kitas priemones, nes tai gali padėti 

sutaupyti lėšų, be kita ko, kelionių išlaidų; 

8. yra susirūpinęs dėl didelių išlaidų, 

susijusių su Komiteto narių kelionių 

išlaidomis ir dienpinigiais; pažymi, kad 

galutinė asignavimų, skirtų narių 

kelionėms ir dienpinigiams, suma buvo 

19 561 194 EUR; atkreipia dėmesį į 

išsamų narių išlaidų, numatytų pagal 

1004 punktą, suskirstymą, kurį Komitetas 

pateikė Biudžeto kontrolės komitetui, ir 

ragina Komitetą tokį suskirstymą 2017 m. 

įtraukti į kitą savo metinę veiklos ataskaitą 

arba į biudžeto ir finansų valdymo 

ataskaitą; prašo Komiteto biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti 

komandiruočių Sąjungoje ir aplankytose 

šalyse sąnaudų ir naudos vertinimą ir 

2016 m. aplankytų šalių sąrašą; ragina 

patvirtinti tinkamas priemones, pvz., 

dažniau naudoti vaizdo konferencijas ir 

nuotolinį dalyvavimą, kad būtų galima 

sutaupyti lėšų ir sumažinti aplinkos taršą; 

ragina Komiteto narius įvertinti galimybes 

taikyti kitas priemones, nes tai gali padėti 

sutaupyti lėšų, be kita ko, kelionių išlaidų; 

Or. en 
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28. apgailestauja dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su valstybės išstojimu, 

ir ragina Komitetą ir Audito Rūmus atlikti 

poveikio vertinimus ir iki 2018 m. 

pabaigos informuoti Parlamentą apie jų 

rezultatus. 

28. atkreipia dėmesį į Jungtinės 

Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su valstybės išstojimu, 

ir ragina Komitetą ir Audito Rūmus atlikti 

poveikio vertinimus ir iki 2018 m. 

pabaigos informuoti Parlamentą apie jų 

rezultatus. 

Or. en 

 

 


