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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ugotavlja, da so dokončna 

proračunska sredstva za potne stroške in 

dnevnice članov znašala 19.561.194 EUR; 

pozdravlja podrobno razčlenitev stroškov 

članov za postavko 1004, ki jo je odbor 

predložil Odboru za proračunski nadzor, 

ter poziva odbor, naj vključi to razčlenitev 

za leto 2017 v naslednje letno poročilo o 

dejavnostih ali v poročilo o upravljanju 

proračuna in finančnem poslovodenju; 

poziva odbor, naj organu za podelitev 

razrešnice posreduje oceno razmerja med 

stroški in koristmi misij za Evropsko unijo 

in obiskane države ter seznam držav, 

obiskanih v letu 2016; spodbuja sprejem 

ustreznih ukrepov, da bi ustvarili prihranke 

in zmanjšali onesnaževanje okolja; poziva 

člane odbora, naj ocenijo potencial drugih 

instrumentov, ki bi lahko prispevali k 

prihrankom, na primer pri potnih stroških; 

8. je zaskrbljen zaradi visokega 

zneska, porabljenega za potne stroške in 

nadomestila članov odbora; ugotavlja, da 

so dokončna proračunska sredstva za potne 

stroške in dnevnice članov znašala 

19.561.194 EUR; je seznanjen s podrobno 

razčlenitvijo stroškov članov za postavko 

1004, ki jo je odbor predložil Odboru za 

proračunski nadzor, ter poziva odbor, naj 

vključi to razčlenitev za leto 2017 v 

naslednje letno poročilo o dejavnostih ali v 

poročilo o upravljanju proračuna in 

finančnem poslovodenju; poziva odbor, naj 

organu za podelitev razrešnice posreduje 

oceno razmerja med stroški in koristmi 

misij za Evropsko unijo in obiskane države 

ter seznam držav, obiskanih v letu 2016; 

spodbuja sprejem ustreznih ukrepov, kot je 

bolj pogosta uporaba videokonferenc in 

opreme za navzočnost na daljavo, da bi 

ustvarili prihranke in zmanjšali 

onesnaževanje okolja; poziva člane odbora, 

naj ocenijo potencial drugih instrumentov, 

ki bi lahko prispevali k prihrankom, na 

primer pri potnih stroških; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. obžaluje, da se je Združeno 

kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske 

unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče 

napovedati finančnih, upravnih, človeških 

in drugih posledic zaradi izstopa, ter poziva 

odbor in Računsko sodišče, naj opravita 

ocene učinka in Evropski parlament do 

konca leta 2018 obvestita o rezultatih. 

28. je seznanjen z odločitvijo 

Združenega kraljestva, da izstopi iz 

Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni 

mogoče napovedati finančnih, upravnih, 

človeških in drugih posledic zaradi izstopa, 

ter poziva odbor in Računsko sodišče, naj 

opravita ocene učinka in Evropski 

parlament do konca leta 2018 obvestita o 

rezultatih. 

Or. en 

 

 


