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Ændringsforslag  1 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0114/2018 

Bart Staes 

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. konstaterer på grundlag af 

Revisionsrettens beretning, at 

fremførslerne af forpligtede bevillinger for 

afsnit 2 (aktionsudgifter) var på 

300 000 EUR (25 %) i forhold til 

150 000 EUR (22 %) i 2015, dvs. 150 000 

mere; bemærker, at disse fremførsler 

hovedsageligt vedrørte investeringer i IT 

og en tjenestebil i slutningen af året, og at 

anvendelsen af denne tjenestebil og 

begrundelserne for indkøbet heraf skal 

sendes til orientering til Europa-

Parlamentets Budgetkontroludvalg; 

3. konstaterer på grundlag af 

Revisionsrettens beretning, at 

fremførslerne af forpligtede bevillinger for 

afsnit 2 (aktionsudgifter) var på 

300 000 EUR (25 %) i forhold til 

150 000 EUR (22 %) i 2015, dvs. 150 000 

mere; bemærker, at disse fremførsler 

hovedsageligt vedrørte investeringer i IT 

og en tjenestebil i slutningen af året, der 

udelukkende er til officiel brug; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Ændringsforslag  2 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0114/2018 

Bart Staes 

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. noterer sig, at kønsbalancen i det 

samlede antal besatte stillinger 

pr. 31. december 2016 var på 42,1 % 

kvinder og 57,9 % mænd; bemærker 

imidlertid, at alle tre ledende stillinger var 

besat af mænd; 

6. noterer sig, at kønsbalancen i det 

samlede antal besatte stillinger 

pr. 31. december 2016 var på 42,1 % 

kvinder og 57,9 % mænd; bemærker, at 

alle tre ledende stillinger var besat af 

mænd; bemærker imidlertid, at 

kønsfordelingen i de ledende stillinger 

ændredes ved udgangen af 2017, således 

at to ud af de tre kontorchefstillinger var 

besat af kvinder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0114/2018 

Bart Staes 

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. påpeger, at agenturet ikke har taget 

noget konkret initiativ til at forbedre 

gennemsigtigheden omkring sine kontakter 

med lobbyister og interessenter; opfordrer 

agenturet til snarest muligt at vedtage en 

proaktiv politik for gennemsigtig 

lobbyvirksomhed og til at underrette 

dechargemyndigheden om enhver 

foranstaltning, der er truffet for at løse 

dette problem; 

15. påpeger, at agenturet ikke har taget 

noget konkret initiativ til at forbedre 

gennemsigtigheden omkring sine kontakter 

med lobbyister og interessenter; opfordrer 

agenturet til snarest muligt at vedtage en 

proaktiv politik for gennemsigtig 

lobbyvirksomhed og til at underrette 

dechargemyndigheden om enhver 

foranstaltning, der er truffet for at løse 

dette problem; noterer sig fra agenturets 

svar, at de er i færd med at udarbejde en 

politik til imødegåelse af problemet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0114/2018 

Bart Staes 

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bemærker med bekymring, at 

agenturet ikke offentliggør referaterne fra 

sine bestyrelsesmøder; opfordrer 

agenturet til at ændre sin praksis og 

offentliggøre referaterne med henblik på 

at forbedre gennemsigtigheden i sin 

beslutningsproces; 

16. bemærker, at agenturet offentliggør 

referaterne fra sine bestyrelsesmøder, så 

snart de er godkendt. 

Or. en 

 


