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Poprawka  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 

Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela komitetowi zarządzającemu 

Urzędu Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej absolutorium z 

wykonania budżetu Urzędu na rok 

budżetowy 2014; 

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia 

komitetowi zarządzającemu Urzędu 

Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej absolutorium z 

wykonania budżetu Urzędu na rok 

budżetowy 2014; 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 

Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela komitetowi zarządzającemu 

Urzędu Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej absolutorium z 

wykonania budżetu Urzędu na rok 

budżetowy 2014; 

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia 

komitetowi zarządzającemu Urzędu 

Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej absolutorium z 

wykonania budżetu Urzędu na rok 

budżetowy 2014; 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Projekt decyzji 2 

Ustęp 2 

 

Projekt decyzji Poprawka 

2. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów 2. odracza decyzję dotyczącą 



 

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

PL 

i wydatków Urzędu Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej za 

rok budżetowy 2014; 

zatwierdzenia zamknięcia ksiąg dochodów 

i wydatków Urzędu Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej za 

rok budżetowy 2014; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Projekt decyzji 2 

Ustęp 2 

 

Projekt decyzji Poprawka 

2. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i 

wydatków Urzędu Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej za 

rok budżetowy 2014; 

2. odracza zamknięcie ksiąg dochodów i 

wydatków Urzędu Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej za 

rok budżetowy 2014; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. na podstawie sprawozdania Trybunału 

zauważa z zadowoleniem, że poziom 

zaciągniętych zobowiązań poprawił się z 

87% w 2013 r. do 98% w 2014 r.; 

odnotowuje, że poziom przeniesionych 

środków, na które zaciągnięto 

zobowiązania, wzrósł do 900 000 EUR 

głównie z powodu zadań operacyjnych 

Urzędu takich jak trwające badania nad 

komunikacją elektroniczną; 

3. na podstawie sprawozdania Trybunału 

zauważa z zadowoleniem, że poziom 

zaciągniętych zobowiązań poprawił się z 

87% w 2013 r. do 98% w 2014 r.; 

odnotowuje jednak, że poziom 

przeniesionych środków, na które 

zaciągnięto zobowiązania, wzrósł do 900 

000 EUR (23%), w porównaniu z 500 000 

EUR (13%) w 2013 r., głównie z powodu 

zadań operacyjnych Urzędu takich jak 

trwające badania nad komunikacją 

elektroniczną; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. na podstawie informacji uzyskanych od 

Urzędu stwierdza, że Urząd dokonał 

szeregu przesunięć środków budżetowych 

w roku 2014 w celu pokrycia dodatkowych 

wydatków operacyjnych; zauważa w 

szczególności, że przesunięcia te związane 

były przede wszystkim z badaniem na 

temat neutralności sieci oraz z projektami 

dotyczącymi sieci BEREC; zauważa, że w 

momencie przygotowywania budżetu nie 

było pewności co do zakończenia tych 

projektów w 2014 r.; 

4. na podstawie informacji uzyskanych od 

Urzędu stwierdza, że Urząd dokonał 

szeregu przesunięć środków budżetowych 

w roku 2014, znacząco zmieniając 

strukturę pierwotnego budżetu, w celu 

pokrycia dodatkowych wydatków 

operacyjnych; zauważa w szczególności, 

że przesunięcia te związane były przede 

wszystkim z badaniem na temat 

neutralności sieci oraz z projektami 

dotyczącymi sieci BEREC; zauważa, że w 

momencie przygotowywania budżetu nie 

było pewności co do zakończenia tych 

projektów w 2014 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa te instytucje oraz agencje Unii, 

które wprowadziły kodeksy postępowania, 

w tym Parlament, do nasilenia działań 

służących ich wdrażaniu, np. kontroli 

oświadczeń majątkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. odnotowuje, że przewidywania 

budżetowe na 2014 r. dotyczące składek 

pochodzących od krajowych organów 

regulacyjnych państw Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 

mających w strukturze BEREC status 

obserwatora, nie zrealizowały się z 

powodu braku umów z państwami EFTA; 

odnotowuje, że budżet Urzędu na 2015 r. 

został odpowiednio zmieniony; 

14. odnotowuje, że przewidywania 

budżetowe na 2014 r. dotyczące składek 

pochodzących od krajowych organów 

regulacyjnych państw Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 

mających w strukturze BEREC status 

obserwatora, nie zrealizowały się z 

powodu braku umów z państwami EFTA; 

odnotowuje, że budżet Urzędu na 2015 r. 

został odpowiednio zmieniony; wzywa 

Urząd, by zachował ostrożność przy 

prognozowaniu odnośnych składek 

wnoszonych przez krajowe organy 

regulacyjne państw członkowskich EFTA; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Tamás Deutsch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. twierdzi, że sprawozdania roczne 

instytucji i agencji Unii mogłyby 

odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu 

zasad przejrzystości, rozliczalności i 

rzetelności; wzywa instytucje i agencje 

Unii do zamieszczania w sprawozdaniach 

rocznych standardowego rozdziału 

poświęconego tym kwestiom; 

Or. en 

 

 


