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Pozměňovací návrh  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje řídícímu výboru Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací absolutorium 

za plnění rozpočtu sdružení na rozpočtový 

rok 2014; 

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 

absolutoria řídícímu výboru Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací za plnění 

rozpočtu sdružení na rozpočtový rok 2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje řídícímu výboru Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací absolutorium 

za plnění rozpočtu sdružení na rozpočtový 

rok 2014; 

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 

absolutoria řídícímu výboru Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací za plnění 

rozpočtu sdružení na rozpočtový rok 2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Návrh rozhodnutí 2 

Bod 2 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

2. schvaluje uzavření účtů Úřadu Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací na rozpočtový 

rok 2014; 

2. odkládá své rozhodnutí o uzavření účtů 

Úřadu Sdružení evropských regulačních 

orgánů v oblasti elektronických 

komunikací za rozpočtový rok 2014; 



 

PE576.905v01-00 4/6 AM\1086178CS.doc 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Návrh rozhodnutí 2 

Bod 2 

 

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

2. schvaluje uzavření účtů Úřadu Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací na rozpočtový 

rok 2014; 

2. odkládá uzavření účtů Úřadu Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací za rozpočtový 

rok 2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. s uspokojením se ze zprávy Účetního 

dvora dozvídá, že celkový objem 

prostředků přidělených na závazky se 

zvýšil z 87 % v roce 2013 na 98 % v roce 

2014; konstatuje, že objem přenesených 

prostředků však stoupl na 900 000 EUR, a 

to zejména v souvislosti s operačními 

činnostmi úřadu, jako jsou například 

probíhající studie o elektronické 

komunikaci; 

3. s uspokojením se ze zprávy Účetního 

dvora dozvídá, že celkový objem 

prostředků přidělených na závazky se 

zvýšil z 87 % v roce 2013 na 98 % v roce 

2014; konstatuje však, že objem 

přenesených prostředků však stoupl na 900 

000 EUR (23 %) oproti 500 000 EUR 

(13 %) v roce 2013, a to zejména v 

souvislosti s operačními činnostmi úřadu, 

jako jsou například probíhající studie o 

elektronické komunikaci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 
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Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. od úřadu se dozvídá, že provedl během 

roku 2014 několik rozpočtových převodů s 

cílem finančně pokrýt zvýšené potřeby 

operačních výdajů; zejména konstatuje, že 

tyto převody souvisely především se studií 

Net Neutrality a s projektem BEREC-Net; 

podotýká, že v době přípravy rozpočtu 

nebylo jisté, zda budou tyto projekty 

dokončeny ještě v roce 2014; 

4. od úřadu se dozvídá, že provedl během 

roku 2014 několik rozpočtových převodů – 

a výrazně tím změnil strukturu původního 

rozpočtu – s cílem finančně pokrýt zvýšené 

potřeby operačních výdajů zejména 

konstatuje, že tyto převody souvisely 

především se studií Net Neutrality a s 

projektem BEREC-Net; podotýká, že v 

době přípravy rozpočtu nebylo jisté, zda 

budou tyto projekty dokončeny ještě v roce 

2014; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá ty orgány a agentury EU, které 

zavedly kodexy chování, mezi nimi i 

Parlament, aby zpřísnily svá prováděcí 

opatření, jako jsou kontroly prohlášení o 

finančních zájmech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. bere na vědomí, že prostředky 

vyčleněné v rozpočtu na rok 2014 na 

14. bere na vědomí, že prostředky 

vyčleněné v rozpočtu na rok 2014 na 
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příspěvky vnitrostátních regulačních 

orgánů ESVO se statutem pozorovatele ve 

sdružení BEREC nebyly vynaloženy, 

protože nedošlo k podpisu příslušných 

dohod se státy ESVO; bere na vědomí, že 

rozpočet úřadu na rok 2015 byl 

odpovídajícím způsobem opraven; 

příspěvky vnitrostátních regulačních 

orgánů ESVO se statutem pozorovatele ve 

sdružení BEREC nebyly vynaloženy, 

protože nedošlo k podpisu příslušných 

dohod se státy ESVO; bere na vědomí, že 

rozpočet úřadu na rok 2015 byl 

odpovídajícím způsobem opraven; vyzývá 

úřad, aby byl i nadále obezřetný při 

odhadu příslušného příspěvku od 

vnitrostátních regulačních orgánů zemí 

ESVO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. prohlašuje, že výroční zprávy orgánů, 

institucí a agentur EU by mohly hrát 

důležitou úlohu při zjišťování, zda 

postupují v souladu s požadavky 

transparentnosti, zodpovědnosti a 

integrity; vyzývá orgány, instituce a 

agentury EU, aby učinily součástí svých 

výročních zpráv standardní kapitolu 

věnovanou těmto komponentům; 

Or. en 

 

 

 


