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8. Jinnota li l-approprjazzjonijiet 

finali għall-ivvjaġġar u għas-sussistenza 

għall-membri kienu jammontaw għal 

EUR 19 561 194; jilqa' r-rendikont 

dettaljat tal-ispejjeż tal-membri rigward il-

punt 1004 li l-Kumitat ippreżenta lill-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, u jitlob 

lill-Kumitat jinkludi dan ir-rendikont għas-

sena 2017 fir-rapport ta' attività annwali li 

jmiss tiegħu jew fir-rapport dwar il-

ġestjoni baġitarja u finanzjarja; jitlob lill-

Kumitat jipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza 

valutazzjoni tal-kosti u l-benefiċċji tal-

missjonijiet għall-Unjoni u l-pajjiżi 

miżjura, u l-lista ta' pajjiżi li nżaru fl-2016; 

iħeġġeġ li jiġu adottati miżuri xierqa sabiex 

isir iffrankar u jitnaqqas it-tniġġis 

ambjentali; jistieden lill-membri tal-

Kumitat biex jivvalutaw il-potenzjal ta' 

strumenti oħrajn li jistgħu jikkontribwixxu 

għall-iffrankar, fost l-oħrajn fl-ispejjeż tal-

ivvjaġġar; 

8. Huwa mħasseb dwar l-ammont 

għoli ta' nfiq relatat mal-ispejjeż tal-

ivvjaġġar u l-allowances tal-membri tal-

Kumitat; jinnota li l-approprjazzjonijiet 

finali għall-ivvjaġġar u għas-sussistenza 

għall-membri kienu EUR 19 561 194; 

jieħu nota tar-rendikont dettaljat tal-

ispejjeż tal-membri rigward il-punt 1004 li 

l-Kumitat ippreżenta lill-Kumitat għall-

Kontroll tal-Baġit, u jitlob lill-Kumitat 

jinkludi dan ir-rendikont għas-sena 2017 

fir-rapport ta' attività annwali li jmiss 

tiegħu jew fir-rapport dwar il-ġestjoni 

baġitarja u finanzjarja; jitlob lill-Kumitat 

jipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza 

valutazzjoni tal-kosti u l-benefiċċji tal-

missjonijiet għall-Unjoni u l-pajjiżi 

miżjura, u l-lista ta' pajjiżi li nżaru fl-2016; 

iħeġġeġ li jiġu adottati miżuri xierqa, 

pereżempju billi jiżdied l-użu ta' 

vidjokonferenzi u l-faċilitajiet ta' 

telepreżenza, sabiex isir iffrankar u 

jitnaqqas it-tniġġis ambjentali; jistieden 

lill-membri tal-Kumitat biex jivvalutaw il-

potenzjal ta' strumenti oħrajn li jistgħu 

jikkontribwixxu għall-iffrankar, fost l-

oħrajn fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar; 
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28. Jiddispjaċih għad-deċiżjoni tar-

Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea; 

josserva li, f'dan il-waqt, ma tista' ssir l-

ebda previżjoni tal-konsegwenzi 

finanzjarji, amministrattivi, umani u oħrajn 

relatati mal-ħruġ, u jitlob lill-Kumitat u lill-

Qorti jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt u 

jinformaw lill-Parlament dwar ir-riżultati 

sa tmiem l-2018. 

28. Jieħu nota tad-deċiżjoni tar-Renju 

Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea; 

josserva li, f'dan il-waqt, ma tista' ssir l-

ebda previżjoni tal-konsegwenzi 

finanzjarji, amministrattivi, umani u oħrajn 

relatati mal-ħruġ, u jitlob lill-Kumitat u lill-

Qorti jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt u 

jinformaw lill-Parlament dwar ir-riżultati 

sa tmiem l-2018. 

Or. en 

 


