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Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. zauważa, że ostateczna kwota 

środków przeznaczonych na podróże i 

diety dzienne członków Komitetu wyniosła 

19 561 194 EUR; z zadowoleniem 

przyjmuje szczegółowy podział wydatków 

jego członków, zwłaszcza w odniesieniu 

do pozycji 1004, który Komitet przedłożył 

Komisji Kontroli Budżetowej, i zwraca się 

do Komitetu o włączenie tego podziału na 

rok 2017 do następnego rocznego 

sprawozdania z działalności lub do 

sprawozdania z zarządzania budżetem i 

finansami; zwraca się do Komitetu o 

przekazanie organowi udzielającemu 

absolutorium oceny kosztów i korzyści 

wyjazdów służbowych dla Unii i 

wizytowanych krajów wraz z wykazem 

krajów odwiedzonych w 2016 r.; zachęca 

do przyjęcia odpowiednich środków w celu 

uzyskania oszczędności i zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska; zwraca się 

do członków Komitetu o ocenę potencjału 

innych instrumentów, które mogą 

przyczynić się do uzyskania oszczędności, 

m.in. kosztów podróży; 

8. wyraża zaniepokojenie z powodu 

wysokich wydatków związanych z 

kosztami podróży i dietami członków 

Komitetu; zauważa, że ostateczna kwota 

środków przeznaczonych na podróże i 

diety dzienne członków Komitetu wyniosła 

19 561 194 EUR; przyjmuje do 

wiadomości szczegółowy podział 

wydatków jego członków, zwłaszcza w 

odniesieniu do pozycji 1004, który Komitet 

przedłożył Komisji Kontroli Budżetowej, i 

zwraca się do Komitetu o włączenie tego 

podziału na rok 2017 do następnego 

rocznego sprawozdania z działalności lub 

do sprawozdania z zarządzania budżetem i 

finansami; zwraca się do Komitetu o 

przekazanie organowi udzielającemu 

absolutorium oceny kosztów i korzyści 

wyjazdów służbowych dla Unii i 

wizytowanych krajów wraz z wykazem 

krajów odwiedzonych w 2016 r.; zachęca 

do przyjęcia odpowiednich środków, 

takich jak częstsze korzystanie z wideo- i 

telekonferencji, w celu uzyskania 

oszczędności i zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska; zwraca się 

do członków Komitetu o ocenę potencjału 

innych instrumentów, które mogą 

przyczynić się do uzyskania oszczędności, 

m.in. kosztów podróży; 
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28. wyraża ubolewanie z powodu 

decyzji Zjednoczonego Królestwa o 

wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, 

że w chwili obecnej nie można przewidzieć 

finansowych, administracyjnych, ludzkich 

ani innych konsekwencji tego wystąpienia, 

oraz zwraca się do Komitetu i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

28. przyjmuje do wiadomości decyzję 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii Europejskiej; zauważa, że w chwili 

obecnej nie można przewidzieć 

finansowych, administracyjnych, ludzkich 

ani innych konsekwencji tego wystąpienia, 

oraz zwraca się do Komitetu i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

Or. en 

 


