
AM\1150859EL.docx  PE618.411v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0114/1 
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Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0114/2018 

Bart Staes 

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει, με βάση την έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές 

ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II 

(διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 300 000 

EUR (25 %), έναντι 150 000 EUR (22 %) 

το 2015, ήτοι 150 000 EUR παραπάνω· 

σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές 

συνδέονται πρωτίστως με επενδύσεις σε 

ΤΠ και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, του 

οποίου η χρήση και οι λόγοι αγοράς θα 

πρέπει να κοινοποιηθούν προς ενημέρωση 

της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, δαπάνες που ανέκυψαν 

περί τα τέλη του οικονομικού έτους· 

3. σημειώνει, με βάση την έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι μεταφορές 

ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II 

(διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 300 000 

EUR (25 %), έναντι 150 000 EUR (22 %) 

το 2015, ήτοι 150 000 EUR παραπάνω· 

σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές 

συνδέονται πρωτίστως με επενδύσεις σε 

ΤΠ και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο (για 

επίσημη χρήση μόνο), που 

πραγματοποιήθηκαν περί τα τέλη του 

οικονομικού έτους· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0114/2018 

Bart Staes 

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει ότι, με βάση τον αριθμό 

των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 

Δεκεμβρίου 2016, η αναλογία μεταξύ των 

δύο φύλων ήταν 42,1 % γυναίκες και 

57,9 % άνδρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι και 

τις τρεις ανώτερες διευθυντικές θέσεις τις 

κατείχαν άνδρες· 

6. σημειώνει ότι, με βάση τον αριθμό 

των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 

Δεκεμβρίου 2016, η αναλογία μεταξύ των 

δύο φύλων ήταν 42,1 % γυναίκες και 

57,9 % άνδρες· σημειώνει ότι και τις τρεις 

ανώτερες διευθυντικές θέσεις τις κατείχαν 

άνδρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 

ισορροπία των φύλων μεταξύ των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών 

μεταβλήθηκε στο τέλος του 2017, οπότε 

σε δύο από τις τρεις θέσεις προϊσταμένου 

μονάδας τοποθετήθηκαν γυναίκες· 
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Έκθεση A8-0114/2018 

Bart Staes 

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν 

έχει προβλέψει προς το παρόν ειδικές 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 

διαφάνειας στις επαφές του με 

εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί τον 

Οργανισμό να θεσπίσει χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση μια προορατική πολιτική για 

τη διαφάνεια όσον αφορά τις ομάδες 

συμφερόντων και να ενημερώσει την 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 

με ενδεχόμενα μέτρα που έχει λάβει για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· 

15. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν 

έχει προβλέψει προς το παρόν ειδικές 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 

διαφάνειας στις επαφές του με 

εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί τον 

Οργανισμό να θεσπίσει χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση μια προορατική πολιτική για 

τη διαφάνεια όσον αφορά τις ομάδες 

συμφερόντων και να ενημερώσει την 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 

με ενδεχόμενα μέτρα που έχει λάβει για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· 

σημειώνει ότι ο Οργανισμός, σύμφωνα με 

σχετική απάντησή του, επεξεργάζεται 

πολιτική για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος αυτού· 

Or. en 
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Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. σημειώνει με ανησυχία ότι ο 

Οργανισμός δεν δημοσιεύει τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου του· καλεί τον Οργανισμό να 

αλλάξει πρακτική στο θέμα της 

δημοσίευσης των πρακτικών προκειμένου 

να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας 

του για τη λήψη αποφάσεων· 

16. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 

δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του διοικητικού συμβουλίου του μόλις 

αυτά εγκριθούν· 

Or. en 

 


