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Изменение  1 

Андерс Примдал Вистисен 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 

Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

Управителния комитет на Службата на 

Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Службата за финансовата 2014 

година; 

1. отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

Управителния комитет на Службата на 

Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Службата за финансовата 2014 

година; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Рафаеле Фито, Ришард Чарнецки, Беата Гошевска, Рихард Сулик 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 

Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

Управителния комитет на Службата на 

Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Службата за финансовата 2014 

година; 

1. отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

Управителния комитет на Службата на 

Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Службата за финансовата 2014 

година; 

Or. en 

 

Изменение  3 

Андерс Примдал Вистисен 

 

Предложение за решение 2 

Параграф 2 
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Предложение за решение Изменение 

2. одобрява приключването на сметките 

на Службата на Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните 

съобщения за финансовата 2014 година; 

2. отсрочва своето решение за 

одобряване на приключването на 

сметките на Службата на Органа на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения за 

финансовата 2014 година; 

Or. en 

 

Изменение  4 

Рафаеле Фито, Ришард Чарнецки, Беата Гошевска, Рихард Сулик 

 

Предложение за решение 2 

Параграф 2 

 

Предложение за решение Изменение 

2. одобрява приключването на сметките 

на Службата на Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните 

съобщения за финансовата 2014 година; 

2. отлага приключването на сметките 

на Службата на Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните 

съобщения за финансовата 2014 година; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Петри Сарвама, Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва със задоволство, че според 

доклада на Сметната палата общото 

ниво на бюджетните кредити за поети 

задължения се е повишило от 87 % през 

2013 г. на 98 % през 2014 г.; отбелязва, 

че равнището на пренесени бюджетни 

кредити за поети задължения се е 

увеличило на 900 000 EUR, което се 

дължи основно на оперативните 

дейности на Службата, като например 

3. отбелязва със задоволство, че според 

доклада на Сметната палата общото 

ниво на бюджетните кредити за поети 

задължения се е повишило от 87 % през 

2013 г. на 98 % през 2014 г.; все пак 

отбелязва, че равнището на пренесени 

бюджетни кредити за поети задължения 

се е увеличило на 900 000 EUR (23%), в 

сравнение със сумата от 500 000 EUR 

(13%) за 2013 г., което се дължи 



 

AM\1086178BG.doc 5/7 PE576.905v01-00 

 BG 

текущите проучвания относно 

електронните съобщения; 

основно на оперативните дейности на 

Службата, като например текущите 

проучвания относно електронните 

съобщения; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Петри Сарвама, Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва въз основа на информация 

от Службата, че през 2014 г. тя е 

извършила редица бюджетни 

трансфери, с цел посрещане на 

допълнителните нужди от оперативни 

разходи; отбелязва по-специално, че 

тези трансфери са свързани основно с 

проектите „Изследване за мрежова 

неутралност“ и „Мрежа на ОЕРЕС“; 

отбелязва, че приключването на тези 

проекти през 2014 г. не беше сигурно 

към момента на изготвяне на бюджета; 

4. отбелязва въз основа на информация 

от Службата, че през 2014 г. тя е 

извършила редица бюджетни 

трансфери, като е изменила 

съществено структурата на 

първоначалния бюджет, с цел 

посрещане на допълнителните нужди от 

оперативни разходи; отбелязва по-

специално, че тези трансфери са 

свързани основно с проектите 

„Изследване за мрежова неутралност“ и 

„Мрежа на ОЕРЕС“; отбелязва, че 

приключването на тези проекти през 

2014 г. не беше сигурно към момента на 

изготвяне на бюджета; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава институциите и 

агенциите на Съюза, които са въвели 

кодекси на поведение, включително и 

Парламента, да засилят мерките си 
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за изпълнение, като например 

проверките на декларациите за 

финансови интереси; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Петри Сарвама, Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва, че бюджетните 

разпоредби за 2014 г. относно вноските 

на националните регулаторни органи на 

държавите от Европейската асоциация 

за свободна търговия (ЕАСТ) със статут 

на наблюдатели в ОЕРЕС не бяха 

изпълнени поради липсата на 

споразумения с държавите от ЕАСТ; 

отбелязва, че бюджетът на Службата за 

2015 г. беше съответно коригиран; 

14. отбелязва, че бюджетните 

разпоредби за 2014 г. относно вноските 

на националните регулаторни органи на 

държавите от Европейската асоциация 

за свободна търговия (ЕАСТ) със статут 

на наблюдатели в ОЕРЕС не бяха 

изпълнени поради липсата на 

споразумения с държавите от ЕАСТ; 

отбелязва, че бюджетът на Службата за 

2015 г. беше съответно коригиран; 

приканва Службата да прояви 

предпазливост при прогнозата за 

съответните вноски на 

националните регулаторни органи на 

държавите — членки на ЕАСТ; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14 a. заявява, че годишните доклади 

на институциите и агенциите на 

Съюза биха могли да изпълняват 

важна роля с оглед на спазването на 

принципите на прозрачност, 
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отчетност и почтеност; призовава 

институциите и агенциите на Съюза 

да включат стандартен раздел 

относно тези компоненти в 

годишните си доклади; 

Or. en 

 

 


