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12.4.2018 A8-0114/1 

Amendement  1 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0114/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging 

(Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. leidt uit het verslag van de 

Rekenkamer af dat de overdrachten van 

vastgelegde kredieten voor titel II 

(administratieve uitgaven) 300 000 EUR 

(25 %) bedroegen ten opzichte van 150 000 

EUR (22 %) in 2015, dwz 150 000 EUR 

meer; merkt op dat die overdrachten in 

hoofdzaak betrekking hadden op 

investeringen in IT en een bedrijfswagen 

tegen het jaareinde, het gebruik en de 

aankoopredenen waarvan ter informatie 

moeten worden meegedeeld aan de 

Commissie begrotingscontrole van het 

Europees Parlement; 

3. leidt uit het verslag van de 

Rekenkamer af dat de overdrachten van 

vastgelegde kredieten voor titel II 

(administratieve uitgaven) 300 000 EUR 

(25 %) bedroegen ten opzichte van 150 000 

EUR (22 %) in 2015, dat wil zeggen 150 

000 EUR meer; merkt op dat die 

overdrachten in hoofdzaak betrekking 

hadden op investeringen in IT en een 

bedrijfswagen tegen het jaareinde, 

uitsluitend voor officiële doeleinden; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0114/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging 

(Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. merkt op dat onder verwijzing naar 

het op 31 december 2016 vervulde aantal 

ambten, de genderverhouding neerkwam 

op 42,1 % vrouwen en 57,9 % mannen; 

merkt echter op dat de drie leidinggevende 

functies door mannen werden vervuld; 

6. merkt op dat onder verwijzing naar 

het op 31 december 2016 vervulde aantal 

ambten, de genderverhouding neerkwam 

op 42,1 % vrouwen en 57,9 % mannen; 

merkt op dat de drie leidinggevende 

functies door mannen werden vervuld; stelt 

echter vast dat er eind 2017 

veranderingen hebben plaatsgevonden in 

het genderevenwicht bij het hoger 

management en twee van de drie ambten 

van eenheidshoofd door vrouwen werden 

bezet; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0114/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging 

(Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. wijst erop dat het Agentschap nog 

geen melding heeft gemaakt van een 

specifiek initiatief ter verbetering van de 

transparantie in zijn contacten met 

lobbyisten en belanghebbenden; verzoekt 

het Agentschap onverwijld een proactief 

beleid voor transparantie op lobbygebied 

op te zetten en aan de kwijtingsautoriteit 

verslag uit te brengen over maatregelen die 

zijn genomen om deze kwestie aan te 

pakken; 

15. wijst erop dat het Agentschap nog 

geen melding heeft gemaakt van een 

specifiek initiatief ter verbetering van de 

transparantie in zijn contacten met 

lobbyisten en belanghebbenden; verzoekt 

het Agentschap onverwijld een proactief 

beleid voor transparantie op lobbygebied 

op te zetten en aan de kwijtingsautoriteit 

verslag uit te brengen over maatregelen die 

zijn genomen om deze kwestie aan te 

pakken; verneemt uit het antwoord van 

het Agentschap dat het bezig is een beleid 

te ontwikkelen om deze kwestie het hoofd 

te bieden; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Amendement  4 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0114/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging 

(Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. merkt met bezorgdheid op dat het 

Agentschap de notulen van de 

vergaderingen van de raad van bestuur niet 

openbaar maakt; verzoekt het Agentschap 

zijn werkwijze te veranderen door de 

notulen te publiceren om de transparantie 

van zijn besluitvormingsproces te 

vergroten; 

16. merkt op dat het Agentschap de 

notulen van de vergaderingen van de raad 

van bestuur openbaar maakt zodra ze zijn 

goedgekeurd; 

Or. en 

 


