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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0114/1 

Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0114/2018 

Барт Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 
Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че равнището на 

пренесените бюджетни кредити, за 

които са поети задължения, по дял II 

(„Административни разходи“) възлиза 

на 300 000 EUR (25 %), спрямо 150 000 

EUR (22 %) за 2015 г., т.е. със 150 000 

EUR повече; отбелязва, че тези преноси 

са свързани главно с инвестиции в ИТ и 

служебен автомобил към края на 

годината — използването на този 

автомобил и причините за 

закупуването му ще трябва да бъдат 

съобщени за сведение на комисията по 

бюджетен контрол на Европейския 

парламент; 

3. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че равнището на 

пренесените бюджетни кредити, за 

които са поети задължения, по дял II 

(„Административни разходи“) възлиза 

на 300 000 EUR (25 %), спрямо 150 000 

EUR (22 %) за 2015 г., т.е. със 150 000 

EUR повече; отбелязва, че тези преноси 

са свързани главно с инвестиции в ИТ и 

служебен автомобил към края на 

годината – единствено за служебно 

ползване; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0114/2 

Изменение  2 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0114/2018 

Барт Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че на базата на общия 

брой заети длъжности към 31 декември 

2016 г., съотношението между половете 

е било 42,1% жени и 57,9% мъже; 

отбелязва обаче, че и трите висши 

ръководни длъжности са били заети от 

мъже; 

6. отбелязва, че на базата на общия 

брой заети длъжности към 31 декември 

2016 г., съотношението между половете 

е било 42,1% жени и 57,9% мъже; 

отбелязва, че и трите висши ръководни 

длъжности са били заети от мъже; 

отбелязва обаче, че балансът между 

половете сред висшите ръководни 

кадри се промени в края на 2017 г., 

като две от трите длъжности на 

ръководители на отдел са заети от 

жени; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0114/3 

Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0114/2018 

Барт Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. посочва, че Агенцията все още не 

е представила конкретна инициатива за 

подобряване на прозрачността на своите 

контакти с лобисти и заинтересовани от 

дейността ѝ страни; призовава 

Агенцията да възприеме проактивна 

политика за прозрачност на лобирането 

без по-нататъшно отлагане и да 

докладва на органа по освобождаване от 

отговорност относно предприетите 

мерки за разрешаване на този проблем; 

15. посочва, че Агенцията все още не 

е представила конкретна инициатива за 

подобряване на прозрачността на своите 

контакти с лобисти и заинтересовани от 

дейността ѝ страни; призовава 

Агенцията да възприеме проактивна 

политика за прозрачност на лобирането 

без по-нататъшно отлагане и да 

докладва на органа по освобождаване от 

отговорност относно предприетите 

мерки за разрешаване на този проблем; 

отбелязва въз основа на отговора на 

Агенцията, че те са в процес на 

изготвяне на политиката по този 

въпрос; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

12.4.2018 A8-0114/4 

Изменение  4 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0114/2018 

Барт Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. отбелязва със загриженост, че 

Агенцията не прави протоколите от 

заседанията на своя управителен съвет 

публично достояние; призовава 

Агенцията да промени тази практика 

и да публикува протоколите, за да се 

подобри прозрачността на процеса на 

вземане на решения; 

16. отбелязва, че Агенцията 

публикува протоколите от заседанията 

на своя управителен съвет веднага след 

като те бъдат одобрени; 

Or. en 

 


