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12.4.2018 A8-0114/1 

Poprawka  1 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0114/2018 

Bart Staes 

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że zgodnie ze 

sprawozdaniem Trybunału kwota 

przeniesionych środków, na które 

zaciągnięto zobowiązania, wyniosła w 

tytule II (wydatki administracyjne) 300 000 

EUR (25 %), o 150 000 EUR więcej niż w 

2015 r., kiedy to kwota ta wynosiła 150 

000 EUR (22 %); zauważa, że 

przeniesienia te były związane przede 

wszystkim z inwestycjami 

informatycznymi i nabyciem samochodu 

służbowego pod koniec roku, oraz 

zaznacza, że o wykorzystaniu samochodu 

służbowego i powodach jego nabycia 

należy poinformować Komisję Kontroli 

Budżetowej Parlamentu Europejskiego; 

3. zauważa, że zgodnie ze 

sprawozdaniem Trybunału kwota 

przeniesionych środków, na które 

zaciągnięto zobowiązania, wyniosła w 

tytule II (wydatki administracyjne) 300 000 

EUR (25 %), o 150 000 EUR więcej niż w 

2015 r., kiedy to kwota ta wynosiła 150 

000 EUR (22 %); zauważa, że 

przeniesienia te były związane przede 

wszystkim z inwestycjami 

informatycznymi i nabyciem pod koniec 

roku samochodu służbowego 

przeznaczonego wyłącznie do użytku 

służbowego; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0114/2018 

Bart Staes 

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. odnotowuje, że biorąc pod uwagę 

liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 

grudnia 2016 r., stosunek płci wynosi 42,1 

% kobiet do 57,9 % mężczyzn; zauważa 

jednak, że wszystkie trzy wyższe 

stanowiska kierownicze zajmowali 

mężczyźni; 

6. odnotowuje, że biorąc pod uwagę 

liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 

grudnia 2016 r., stosunek płci wynosi 42,1 

% kobiet do 57,9 % mężczyzn; zauważa, 

że wszystkie trzy wyższe stanowiska 

kierownicze zajmowali mężczyźni; 

zauważa jednak, że równowaga płci wśród 

wyższej kadry kierowniczej uległa zmianie 

pod koniec 2017 r. i trzy stanowiska 

kierowników działów zajmowały kobiety; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0114/2018 

Bart Staes 

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. zauważa, że Agencja nie podjęła 

jeszcze żadnej konkretnej inicjatywy na 

rzecz poprawy przejrzystości w swoich 

kontaktach z lobbystami i 

zainteresowanymi stronami; wzywa 

Agencję do wprowadzenia bez dalszej 

zwłoki proaktywnej polityki w odniesieniu 

do przejrzystości lobbingu oraz do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o wszelkich środkach 

podjętych w celu rozwiązania tego 

problemu; 

15. zauważa, że Agencja nie podjęła 

jeszcze żadnej konkretnej inicjatywy na 

rzecz poprawy przejrzystości w swoich 

kontaktach z lobbystami i 

zainteresowanymi stronami; wzywa 

Agencję do wprowadzenia bez dalszej 

zwłoki proaktywnej polityki w odniesieniu 

do przejrzystości lobbingu oraz do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o wszelkich środkach 

podjętych w celu rozwiązania tego 

problemu; na podstawie odpowiedzi 

Agencji odnotowuje, że obecnie Agencja 

jest w trakcie opracowywania polityki 

poświęconej tej kwestii; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0114/2018 

Bart Staes 

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. zauważa z niepokojem, że Agencja 

nie podaje do wiadomości publicznej 

protokołów posiedzeń zarządu; wzywa 

Agencję do zmiany tej praktyki i do 

publikowania protokołów, aby zwiększyć 

przejrzystość jej procesu podejmowania 

decyzji; 

16. zauważa, że Agencja podaje do 

wiadomości publicznej protokoły 

posiedzeń zarządu niezwłocznie po ich 

zatwierdzeniu; 

Or. en 

 


