
 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0114/1 

Tarkistus  1 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0114/2018 

Bart Staes 

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto 

2017/2161(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan osastossa 2 (hallintomenot) 

siirrettiin sidottuja määrärahoja 

300 000 euroa (25 prosenttia) eli 

150 000 euroa enemmän kuin vuonna 

2015, jolloin niitä siirrettiin 150 000 euroa 

(22 prosenttia); toteaa siirtojen liittyneen 

lähinnä tietotekniikkaan ja virka-autoon 

vuoden lopussa tehtyihin investointeihin ja 

vaatii tekemään selkoa kyseisen auton 

hankintaperusteista ja käytöstä Euroopan 

parlamentin talousarvion 

valvontavaliokunnalle; 

3. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan osastossa 2 (hallintomenot) 

siirrettiin sidottuja määrärahoja 

300 000 euroa (25 prosenttia) eli 

150 000 euroa enemmän kuin vuonna 

2015, jolloin niitä siirrettiin 150 000 euroa 

(22 prosenttia); toteaa siirtojen liittyneen 

lähinnä vuoden lopussa tehtyihin 

investointeihin, jotka koskivat 

tietotekniikkaa ja yksinomaan 

virkakäyttöön tarkoitettua virka-autoa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0114/2 

Tarkistus  2 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0114/2018 

Bart Staes 

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto 

2017/2161(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. panee merkille, että 31. joulukuuta 

2016 täytettyinä olleita toimia koskeva 

sukupuolijakauma oli 42,1 prosenttia naisia 

ja 57,9 prosenttia miehiä; toteaa kuitenkin, 

että kaikkia kolmea ylimmän johdon virkaa 

hoitivat miehet; 

6. panee merkille, että 31. joulukuuta 

2016 täytettyinä olleita toimia koskeva 

sukupuolijakauma oli 42,1 prosenttia naisia 

ja 57,9 prosenttia miehiä; toteaa, että 

kaikkia kolmea ylimmän johdon virkaa 

hoitivat miehet; panee kuitenkin merkille, 

että ylimmässä johdossa sukupuolten 

tasapaino muuttui vuoden 2017 loppuun 

mennessä siten, että kahta kolmesta 

yksikönpäällikön toimesta hoiti nainen; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0114/3 

Tarkistus  3 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0114/2018 

Bart Staes 

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto 

2017/2161(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. huomauttaa, että virasto ei ole vielä 

käynnistänyt minkäänlaisia erityisiä 

aloitteita, joilla parannettaisiin 

edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteyksien 

avoimuutta; kehottaa virastoa toteuttamaan 

viipymättä edunvalvonnan avoimuutta 

koskevaa ennakoivaa politiikkaa ja 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle kaikista toteutetuista 

toimenpiteistä tämän kysymyksen 

ratkaisemiseksi; 

15. huomauttaa, että virasto ei ole vielä 

käynnistänyt minkäänlaisia erityisiä 

aloitteita, joilla parannettaisiin 

edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteyksien 

avoimuutta; kehottaa virastoa toteuttamaan 

viipymättä edunvalvonnan avoimuutta 

koskevaa ennakoivaa politiikkaa ja 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle kaikista toteutetuista 

toimenpiteistä tämän kysymyksen 

ratkaisemiseksi; panee viraston 

vastauksesta merkille, että se laatii 

parhaillaan toimintaperiaatteita tämän 

kysymyksen käsittelemiseksi; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0114/4 

Tarkistus  4 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0114/2018 

Bart Staes 

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto 

2017/2161(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee huolestuneena merkille, että 

virasto ei julkista johtokuntansa 

kokouspöytäkirjoja; kehottaa virastoa 

muuttamaan käytäntöään ja julkistamaan 

pöytäkirjat päätöksentekoprosessia 

koskevan avoimuuden parantamiseksi; 

16. panee merkille, että virasto 

julkistaa johtokuntansa kokouspöytäkirjat 

heti niiden hyväksymisen jälkeen; 

Or. en 

 


