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Módosítás  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

1 Határozatra irányuló javaslat 

1 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

1. mentesítést ad az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala irányítóbizottsága számára a 

Testület 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

1. elhalasztja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

Hivatalának irányítóbizottsága számára a 

testület 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítés megadásáról szóló határozatát; 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

1 Határozatra irányuló javaslat 

1 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

1. mentesítést ad az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala irányítóbizottsága számára a 

Testület 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

1. elhalasztja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

Hivatalának irányítóbizottsága számára a 

testület 2014-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítés megadásáról szóló határozatát; 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

2 Határozatra irányuló javaslat 

2 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

2. jóváhagyja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 

2. elhalasztja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 
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Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárását; 

Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolása lezárásának jóváhagyásáról 

szóló határozatát; 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

2 Határozatra irányuló javaslat 

2 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

2. jóváhagyja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárását; 

2. elhalasztja az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárását; 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. a számvevőszéki jelentés alapján 

elégedetten nyugtázza, hogy a lekötött 

előirányzatok összességükben a 2013. évi 

87%-ról 2014-ben 98%-ra emelkedtek; 

megjegyzi, hogy az átvitt lekötött 

előirányzatok összege 900 000 euróra nőtt, 

főként a hivatal olyan operatív 

tevékenységei miatt, mint például az 

elektronikus hírközlésről szóló, 

folyamatban lévő tanulmányok; 

3. a számvevőszéki jelentés alapján 

elégedetten nyugtázza, hogy a lekötött 

előirányzatok összességükben a 2013. évi 

87%-ról 2014-ben 98%-ra emelkedtek; 

megjegyzi azonban, hogy az átvitt lekötött 

előirányzatok összege 900 000 euróra 

(23%) nőtt, szemben a 2013. évi 500 000 

euróval (13%), főként a hivatal olyan 

operatív tevékenységei miatt, mint például 

az elektronikus hírközlésről szóló, 

folyamatban lévő tanulmányok; 

Or. en 
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Módosítás  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. a hivatal tájékoztatása alapján 

nyugtázza, hogy a hivatal számos 

költségvetési átcsoportosítást hajtott végre 

a 2014-es év folyamán a további szükséges 

operatív kiadások finanszírozása 

érdekében; rámutat különösen arra, hogy 

ezek az átcsoportosítások főként a „Net 

Neutralityˮ (a hálózatsemlegességről szóló) 

tanulmányhoz, valamint a „BEREC netˮ 

projektekhez kapcsolódtak; megjegyzi, 

hogy az említett projektek 2014 során 

történő véglegesítése bizonytalan volt a 

költségvetés tervezésének idején; 

4. a hivatal tájékoztatása alapján 

nyugtázza, hogy a további szükséges 

operatív kiadások finanszírozása 

érdekében a hivatal számos költségvetési 

átcsoportosítást hajtott végre a 2014-es év 

folyamán, amely jelentős mértékben 

megváltoztatta az eredeti költségvetés 

szerkezetét; rámutat különösen arra, hogy 

ezek az átcsoportosítások főként a „Net 

Neutralityˮ (a hálózatsemlegességről szóló) 

tanulmányhoz, valamint a „BEREC netˮ 

projektekhez kapcsolódtak; megjegyzi, 

hogy az említett projektek 2014 során 

történő véglegesítése bizonytalan volt a 

költségvetés tervezésének idején; 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. felhívja azokat az uniós intézményeket 

és ügynökségeket, amelyek magatartási 

kódexet vezettek be – így a Parlamentet is 

–, hogy erősítsék meg végrehajtási 

intézkedéseiket, mint például a pénzügyi 

érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok 

ellenőrzését; 

Or. en 
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Módosítás  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. tudomásul veszi, hogy a 2014-es 

költségvetésben előirányzott, a BEREC-

ben megfigyelő státusszal rendelkező 

európai szabadkereskedelmi társulásbeli 

(EFTA) tagállami szabályozó hatóságoktól 

származó hozzájárulások az EFTA-

tagállamokkal kötött megállapodások 

hiányában nem érkeztek be; nyugtázza, 

hogy a hivatal 2015-ös költségvetését 

ennek megfelelően korrigálták; 

14. tudomásul veszi, hogy a 2014-es 

költségvetésben előirányzott, a BEREC-

ben megfigyelő státusszal rendelkező 

európai szabadkereskedelmi társulásbeli 

(EFTA) tagállami szabályozó hatóságoktól 

származó hozzájárulások az EFTA-

tagállamokkal kötött megállapodások 

hiányában nem érkeztek be; nyugtázza, 

hogy a hivatal 2015-ös költségvetését 

ennek megfelelően korrigálták; felkéri a 

Hivatalt, hogy az EFTA-tagállamok 

nemzeti szabályozó hatóságaitól várható 

vonatkozó hozzájárulások előrejelzésével 

a jövőben is legyen körültekintő; 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. kijelenti, hogy az uniós intézmények 

és ügynökségek éves jelentései fontos 

szerepet játszhatnak az átláthatósággal, az 

elszámoltathatósággal és a 

feddhetetlenséggel kapcsolatos 

szabályoknak való megfelelésben; 

felszólítja az uniós intézményeket és 

ügynökségeket, hogy éves jelentéseikben 

szerepeltessenek egy állandó fejezetet 

ezekről az elemekről; 

Or. en 
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