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12.4.2018 A8-0114/1 

Grozījums Nr.  1 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas 

palātas ziņojumu II sadaļā (administratīvie 

izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti 

EUR 300 000 (25 %) no apropriācijām, par 

kurām bija uzņemtas saistības, 

salīdzinājumā ar EUR 150 000 (22 %) 

2015. gadā jeb par EUR 150 000 vairāk; 

norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt 

saistīti ar ieguldījumiem IT un dienesta 

automašīnā tuvu gada beigām — par šīs 

automašīnas izmantošanu un tās iegādes 

iemesliem tiks sniegta informācija 

Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles 

komitejai; 

3. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas 

palātas ziņojumu II sadaļā (administratīvie 

izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti 

EUR 300 000 (25 %) no apropriācijām, par 

kurām bija uzņemtas saistības, 

salīdzinājumā ar EUR 150 000 (22 %) 

2015. gadā jeb par EUR 150 000 vairāk; 

norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt 

saistīti ar tuvu gada beigām veiktiem 

ieguldījumiem IT un dienesta automašīnā, 

kas izmantojama vienīgi dienesta 

vajadzībām; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Grozījums Nr.  2 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. aplūkojot 2016. gada 31. decembrī 

aizpildītās štata vietas, konstatē šādu 

darbinieku dzimumu attiecību — 42,1 % 

sieviešu un 57,9 % vīriešu; tomēr norāda, 

ka visus trīs augstākās vadības amatus 

ieņem vīrieši; 

6. aplūkojot 2016. gada 31. decembrī 

aizpildītās štata vietas, konstatē šādu 

darbinieku dzimumu attiecību — 42,1 % 

sieviešu un 57,9 % vīriešu; norāda, ka 

visus trīs augstākās vadības amatus ieņem 

vīrieši; tomēr atzīmē, ka 2017. gada beigās 

dzimumu līdzsvars augstākā līmeņa 

vadītāju vidū mainījās un tagad divas no 

trijām nodaļām vada sievietes; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Grozījums Nr.  3 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. norāda, ka Aģentūra vēl arvien nav 

ierosinājusi nekādas konkrētas iniciatīvas, 

lai uzlabotu pārredzamību saziņā ar 

lobistiem un ieinteresētajām personām; 

aicina Aģentūru nekavējoties ieviest 

proaktīvu politiku lobistu pārredzamības 

nodrošināšanai un ziņot budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei par veiktajiem 

pasākumiem šā jautājuma risināšanai; 

15. norāda, ka Aģentūra vēl arvien nav 

ierosinājusi nekādas konkrētas iniciatīvas, 

lai uzlabotu pārredzamību saziņā ar 

lobistiem un ieinteresētajām personām; 

aicina Aģentūru nekavējoties ieviest 

proaktīvu politiku lobistu pārredzamības 

nodrošināšanai un ziņot budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādei par veiktajiem 

pasākumiem šā jautājuma risināšanai; no 

Aģentūras atbildes secina, ka pašlaik tiek 

gatavota politika šā jautājuma 

risināšanai; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Grozījums Nr.  4 

Bart Staes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0114/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūra (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. ar bažām norāda, ka Aģentūra 

nepublicē valdes sanāksmju protokolus; 

aicina Aģentūru mainīt šo praksi un 

publicēt protokolus, lai uzlabotu lēmumu 

pieņemšanas procesa pārredzamību; 

16. norāda, ka Aģentūra publicē valdes 

sanāksmju protokolus tūlīt pēc to 

apstiprināšanas; 

Or. en 

 

 


