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NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.4.2018 A8-0097/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

2017/2141(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. stelt vast dat de definitieve 

kredieten voor reis- en 

verblijfsvergoedingen voor de leden 

19 561 194 EUR bedroegen; is ingenomen 

met het gedetailleerd overzicht van de 

uitgaven van de leden in het kader van post 

1004 dat het Comité heeft voorgelegd aan 

de Commissie begrotingscontrole en vraagt 

het Comité om dit overzicht voor het jaar 

2017 op te nemen in zijn volgende 

jaarlijkse activiteitenverslag of in het 

verslag over het begrotings- en financieel 

beheer; verzoekt het Comité de 

kwijtingsautoriteit een kosten-batenanalyse 

te verstrekken van deze missies voor de 

Unie en de bezochte landen, alsook de lijst 

van de in 2016 bezochte landen; moedigt 

de vaststelling van passende maatregelen 

aan om tot besparingen te komen en 

milieuverontreiniging terug te dringen; 

verzoekt de leden van het Comité om het 

potentieel van andere instrumenten te 

onderzoeken, wat kan bijdragen tot 

economische besparingen, onder meer op 

reiskosten; 

8. is verontrust over het hoge bedrag 

aan uitgaven in verband met de reiskosten 

en vergoedingen van de leden van het 

Comité; stelt vast dat de definitieve 

kredieten voor reis- en 

verblijfsvergoedingen voor de leden 

19 561 194 EUR bedroegen; neemt nota 

van het gedetailleerd overzicht van de 

uitgaven van de leden in het kader van post 

1004 dat het Comité heeft voorgelegd aan 

de Commissie begrotingscontrole en vraagt 

het Comité om dit overzicht voor het jaar 

2017 op te nemen in zijn volgende 

jaarlijkse activiteitenverslag of in het 

verslag over het begrotings- en financieel 

beheer; verzoekt het Comité de 

kwijtingsautoriteit een kosten-batenanalyse 

te verstrekken van deze missies voor de 

Unie en de bezochte landen, alsook de lijst 

van de in 2016 bezochte landen; pleit voor 

de vaststelling van passende maatregelen, 

zoals meer gebruik maken van faciliteiten 

voor videoconferenties en tele-

aanwezigheid, om tot besparingen te 

komen en milieuverontreiniging terug te 

dringen; verzoekt de leden van het Comité 

om het potentieel van andere instrumenten 

te onderzoeken, wat kan bijdragen tot 

economische besparingen, onder meer op 

reiskosten; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0097/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité 

2017/2141(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. betreurt het besluit van het 

Verenigd Koninkrijk om zich terug te 

trekken uit de Europese Unie; merkt op dat 

op dit punt geen voorspellingen kunnen 

worden gedaan over de financiële, 

bestuurlijke, menselijke en overige 

gevolgen die verband houden met de 

terugtrekking, en vraagt het Comité en de 

Rekenkamer om effectbeoordelingen uit te 

voeren en het Parlement tegen het einde 

van 2018 op de hoogte te stellen van de 

resultaten. 

28. neemt nota van het besluit van het 

Verenigd Koninkrijk om zich terug te 

trekken uit de Europese Unie; merkt op dat 

op dit punt geen voorspellingen kunnen 

worden gedaan over de financiële, 

bestuurlijke, menselijke en overige 

gevolgen die verband houden met de 

terugtrekking, en vraagt het Comité en de 

Rekenkamer om effectbeoordelingen uit te 

voeren en het Parlement tegen het einde 

van 2018 op de hoogte te stellen van de 

resultaten. 

Or. en 

 


