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12.4.2018 A8-0114/1 

Pakeitimas 1 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 

agentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. remdamasis Audito Rūmų 

ataskaita, pažymi, kad II antraštinės dalies 

(administracinės išlaidos) įsipareigotų 

asignavimų perkėlimai sudarė 300 000 

EUR (25 proc.), palyginti su 150 000 EUR 

(22 proc.) 2015 m., t. y. buvo perkelta 

150 000 EUR daugiau asignavimų; 

pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį 

visų pirma susiję su investicijomis į IT ir 

tarnybinį automobilį metų pabaigoje – 

Europos Parlamento Biudžeto kontrolės 

komitetui turės būti pranešta, kaip 

naudojamas šis automobilis ir dėl kokių 

priežasčių jis buvo nupirktas; 

3. remdamasis Audito Rūmų 

ataskaita, pažymi, kad II antraštinės dalies 

(administracinės išlaidos) įsipareigotų 

asignavimų perkėlimai sudarė 300 000 

EUR (25 proc.), palyginti su 150 000 EUR 

(22 proc.) 2015 m., t. y. buvo perkelta 150 

000 EUR daugiau asignavimų; pažymi, kad 

šie perkėlimai visų pirma susiję su 

investicijomis į IT ir tarnybinį automobilį, 

naudotiną tik tarnybiniais tikslais, metų 

pabaigoje; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Pakeitimas 2 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 

agentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pažymi, kad atsižvelgiant į 2016 m. 

gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių, vyrų ir 

moterų skaičiaus santykis buvo 42,1 proc. 

moterų ir 57,9 proc. vyrų darbuotojų; vis 

dėlto pažymi, kad visų trijų vyresniųjų 

vadovų pareigas ėjo vyrai; 

6. pažymi, kad atsižvelgiant į 2016 m. 

gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių, vyrų ir 

moterų skaičiaus santykis buvo 42,1 proc. 

moterų ir 57,9 proc. vyrų darbuotojų; 

pažymi, kad visų trijų vyresniųjų vadovų 

pareigas ėjo vyrai; vis dėlto pažymi, kad 

2017 m. pabaigoje lyčių pusiausvyra tarp 

vyresniosios vadovybės atstovų pasikeitė – 

du iš trijų skyrių vadovų etatų užėmė 

moterys; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Pakeitimas 3 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 

agentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabrėžia, kad Agentūra dar 

nepateikė jokios konkrečios iniciatyvos, 

kaip padidinti jos ryšių su lobistais ir 

suinteresuotaisiais subjektais skaidrumą; 

ragina Agentūrą nedelsiant patvirtinti 

aktyvią lobistinės veiklos skaidrumo 

politiką ir pranešti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiai institucijai apie visas 

priemones, kurių imtasi sprendžiant šį 

klausimą; 

15. pabrėžia, kad Agentūra dar 

nepateikė jokios konkrečios iniciatyvos, 

kaip padidinti jos ryšių su lobistais ir 

suinteresuotaisiais subjektais skaidrumą; 

ragina Agentūrą nedelsiant patvirtinti 

aktyvią lobistinės veiklos skaidrumo 

politiką ir pranešti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiai institucijai apie visas 

priemones, kurių imtasi sprendžiant šį 

klausimą; remdamasis Agentūros 

atsakymu atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo 

metu ji rengia politikos priemones šiuo 

klausimu; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Pakeitimas 4 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 

agentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. su susirūpinimu pažymi, kad 

Agentūra viešai neskelbia savo valdybos 

posėdžių protokolų; ragina Agentūrą 

pakeisti savo praktiką ir skelbti 

protokolus, kad būtų padidintas jos 

sprendimų priėmimo proceso skaidrumas; 

16. pažymi, kad Agentūra viešai 

skelbia savo valdybos posėdžių protokolus 

tuoj pat, kai tik jie patvirtinami; 

Or. en 

 


