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Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. verleent het comité van beheer van het 

Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van het Orgaan voor het 

begrotingsjaar 2014; 

1. stelt zijn besluit betreffende het 

verlenen van kwijting aan het comité van 

beheer van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie voor de uitvoering van de 

begroting van het Orgaan voor het 

begrotingsjaar 2014 uit; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Ontwerpbesluit 1 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. verleent het comité van beheer van het 

Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

kwijting voor de uitvoering van de 

begroting van het Orgaan voor het 

begrotingsjaar 2014; 

1. stelt zijn besluit betreffende het 

verlenen van kwijting aan het comité van 

beheer van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie voor de uitvoering van de 

begroting van het Orgaan voor het 

begrotingsjaar 2014 uit; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Ontwerpbesluit 2 

Paragraaf 2 
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Ontwerpbesluit Amendement 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 

van de rekeningen van het Orgaan van 

Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie voor het 

begrotingsjaar 2014; 

2. stelt zijn besluit betreffende het hechten 

van goedkeuring aan de afsluiting van de 

rekeningen van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie voor het begrotingsjaar 2014 

uit; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Ontwerpbesluit 2 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 

van de rekeningen van het Orgaan van 

Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie voor het 

begrotingsjaar 2014; 

2. stelt het afsluiten van de rekeningen van 

het Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

voor het begrotingsjaar 2014 uit; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. verneemt met tevredenheid uit het 

verslag van de Rekenkamer dat het 

algemene niveau van de vastgelegde 

kredieten is gestegen van 87 % in 2013 

naar 98 % in 2014; stelt vast dat het niveau 

van overgedragen vastleggingskredieten is 

gestegen tot 900 000 EUR, hetgeen vooral 

operationele activiteiten betrof, zoals 

lopende studies naar elektronische 

3. verneemt met tevredenheid uit het 

verslag van de Rekenkamer dat het 

algemene niveau van de vastgelegde 

kredieten is gestegen van 87 % in 2013 

naar 98 % in 2014; stelt evenwel vast dat 

het niveau van overgedragen 

vastleggingskredieten is gestegen tot 

900 000 EUR (23%), in vergelijking met 

500 000 EUR (13%) in 2013, hetgeen 
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communicatie; vooral operationele activiteiten betrof, 

zoals lopende studies naar elektronische 

communicatie;  

Or. en 

 

Amendement  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. stelt vast dat het Bureau in 2014 een 

aantal overschrijvingen heeft gepleegd ter 

financiering van aanvullende behoeften op 

het vlak van beleidsuitgaven; stelt vast dat 

deze overschrijvingen voornamelijk te 

maken hebben gehad met de 

"netneutraliteitsstudie" en de "BEREC"-

studie; merkt op dat het op het moment dat 

de begroting werd opgesteld onduidelijk 

was of die projecten in 2014 zouden 

kunnen worden afgerond; 

4. stelt vast dat het Bureau in 2014 een 

aantal overschrijvingen heeft gepleegd, 

waarmee het de structuur van de 

oorspronkelijke begroting aanzienlijk 

heeft gewijzigd, ter financiering van 

aanvullende behoeften op het vlak van 

beleidsuitgaven; stelt vast dat deze 

overschrijvingen voornamelijk te maken 

hebben gehad met de 

"netneutraliteitsstudie" en de "BEREC"-

studie; merkt op dat het op het moment dat 

de begroting werd opgesteld onduidelijk 

was of die projecten in 2014 zouden 

kunnen worden afgerond; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de instellingen en -

agentschappen van de Unie die een 

gedragscode hebben ingevoerd, 

waaronder het Parlement, de maatregelen 

ter uitvoering daarvan, zoals verificaties 

van de opgaven van financiële belangen, 
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aan te scherpen; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. stelt vast dat de bijdragen van de 

nationale regelgevende instanties van EVA 

-landen met de status van waarnemer bij 

BEREC waarvoor in de begroting 2014 

middelen waren uitgetrokken, uit zijn 

gebleven omdat er geen overeenkomsten 

werden gesloten met de EVA-landen; 

neemt ter kennis dat de begroting van het 

Bureau voor 2015 dienovereenkomstig is 

aangepast; 

14. stelt vast dat de bijdragen van de 

nationale regelgevende instanties van EVA 

-landen met de status van waarnemer bij 

BEREC waarvoor in de begroting 2014 

middelen waren uitgetrokken, uit zijn 

gebleven omdat er geen overeenkomsten 

werden gesloten met de EVA-landen; 

neemt ter kennis dat de begroting van het 

Bureau voor 2015 dienovereenkomstig is 

aangepast; verzoekt het Bureau de 

bijdragen in kwestie van de nationale 

regelgevende instanties van EVA-landen 

conservatief te ramen; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Tamás Deutsch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is van oordeel dat de jaarverslagen 

van de instellingen en agentschappen van 

de Unie een belangrijke rol kunnen 

vervullen bij de naleving van de normen 

inzake transparantie, 

verantwoordingsplicht en integriteit; 

dringt er bij de instellingen en 

agentschappen van de Unie op aan een 

standaardhoofdstuk over deze punten op 
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te nemen in hun jaarverslagen; 

Or. en 

 

 


