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11.4.2018 A8-0097/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social 

European 

2017/2141(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. constată că creditele finale pentru 

indemnizațiile de deplasare și de ședere ale 

membrilor au fost de 19 561 194 EUR; 

salută defalcarea detaliată a cheltuielilor 

membrilor legate de postul 1004 pe care 

Comitetul a transmis-o Comisiei pentru 

control bugetar și solicită Comitetului să 

includă această defalcare pentru anul 2017 

în următorul său raport anual de activitate 

sau în raportul privind gestiunea bugetară 

și financiară; solicită Comitetului să 

transmită autorității care acordă 

descărcarea de gestiune o analiză cost-

beneficiu a misiunilor efectuate în Uniune 

și țările vizitate, precum și lista țărilor 

vizitate în 2016; încurajează adoptarea de 

măsuri adecvate în scopul realizării de 

economii și pentru a reduce poluarea 

mediului; invită membrii Comitetului să 

analizeze potențialul altor instrumente, care 

pot contribui la realizarea de economii, 

printre altele în ceea ce privește cheltuielile 

de deplasare; 

8. este îngrijorat din cauza 

cuantumului ridicat al costurilor legate de 

cheltuielile de deplasare și indemnizațiile 

membrilor Comitetului; constată că 

creditele finale pentru indemnizațiile de 

deplasare și de ședere ale membrilor au 

fost de 19 561 194 EUR; ia act de 

defalcarea detaliată a cheltuielilor 

membrilor legate de postul 1004 pe care 

Comitetul a transmis-o Comisiei pentru 

control bugetar și solicită Comitetului să 

includă această defalcare pentru anul 2017 

în următorul său raport anual de activitate 

sau în raportul privind gestiunea bugetară 

și financiară; solicită Comitetului să 

transmită autorității care acordă 

descărcarea de gestiune o analiză cost-

beneficiu a misiunilor efectuate în Uniune 

și țările vizitate, precum și lista țărilor 

vizitate în 2016; încurajează adoptarea de 

măsuri adecvate, cum ar fi utilizarea 

echipamentelor de videoconferință și 

teleprezență, în scopul realizării de 

economii și pentru a reduce poluarea 

mediului; invită membrii Comitetului să 

analizeze potențialul altor instrumente, care 

pot contribui la realizarea de economii, 

printre altele în ceea ce privește cheltuielile 

de deplasare; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Marco Valli, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social 

European 

2017/2141(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. regretă decizia Regatului Unit de a 

se retrage din Uniunea Europeană; observă 

că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și alte 

consecințe legate de retragere și solicită 

Comitetului și Curții să realizeze evaluări 

de impact și să informeze Parlamentul cu 

privire la rezultate până la sfârșitul anului 

2018; 

28. ia act de decizia Regatului Unit de 

a se retrage din Uniunea Europeană; 

observă că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și alte 

consecințe legate de retragere și solicită 

Comitetului și Curții să realizeze evaluări 

de impact și să informeze Parlamentul cu 

privire la rezultate până la sfârșitul anului 

2018; 

Or. en 

 


