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12.4.2018 A8-0114/1 

Alteração  1 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0114/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Verifica, com base no relatório do 

Tribunal, que as transições de dotações 

autorizadas relativas ao Título II (despesas 

administrativas) ascenderam a 

300 000 euros (25 %), em comparação com 

150 000 euros (22 %) em 2015, ou seja, 

150 000 euros mais; regista que estas 

transições diziam essencialmente respeito 

aos investimentos em tecnologias da 

informação e a um veículo de serviço perto 

do final do ano; a utilização desse veículo 

e as razões da sua compra terão de ser 

comunicadas, para informação, à 

Comissão do Controlo Orçamental do 

Parlamento Europeu; 

3. Verifica, com base no relatório do 

Tribunal, que as transições de dotações 

autorizadas relativas ao Título II (despesas 

administrativas) ascenderam a 

300 000 euros (25 %), em comparação com 

150 000 euros (22 %) em 2015, ou seja, 

150 000 euros mais; regista que estas 

transições diziam essencialmente respeito 

aos investimentos em tecnologias da 

informação e a um veículo de serviço perto 

do final do ano, sendo essa viatura 

utilizada apenas oficialmente; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Alteração  2 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0114/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Regista que, com base no número 

de lugares ocupados em 31 de dezembro de 

2016, se constata um desequilíbrio de 

género, uma vez que 42,1 % dos postos são 

ocupados por mulheres e 57,9 % por 

homens; constata, no entanto, que os três 

cargos de direção são ocupados por 

homens; 

6. Regista que, com base no número 

de lugares ocupados em 31 de dezembro de 

2016, se constata um desequilíbrio de 

género, uma vez que 42,1 % dos postos são 

ocupados por mulheres e 57,9 % por 

homens; constata que os três cargos de 

direção são ocupados por homens; observa, 

no entanto, que o equilíbrio entre géneros 

em cargos superiores de gestão foi 

alterado até ao final de 2017, por forma a 

permitir que dois dos três lugares de chefe 

de unidade fossem ocupados por 

mulheres; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Alteração  3 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0114/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Salienta que a Agência não previu 

ainda qualquer iniciativa específica para 

melhorar a transparência nos seus 

contactos com os grupos de interesses e as 

partes interessadas; exorta a Agência a 

aprovar sem mais demora uma política 

proativa para a transparência dos grupos de 

interesses e a informar a autoridade de 

quitação sobre quaisquer medidas adotadas 

para resolver esta situação; 

15. Salienta que a Agência não previu 

ainda qualquer iniciativa específica para 

melhorar a transparência nos seus 

contactos com os grupos de interesses e as 

partes interessadas; exorta a Agência a 

aprovar sem mais demora uma política 

proativa para a transparência dos grupos de 

interesses e a informar a autoridade de 

quitação sobre quaisquer medidas adotadas 

para resolver esta situação; regista a 

resposta da Agência de que está a ser 

elaborada uma política sobre a questão; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

12.4.2018 A8-0114/4 

Alteração  4 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0114/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Regista, com preocupação, que a 

Agência não torna públicas as atas das 

reuniões do seu Conselho de 

Administração; exorta a Agência a mudar 

esta prática, tornando públicas as atas 

para melhorar a transparência do seu 

processo decisório; 

16. Regista que a Agência torna 

públicas as atas das reuniões do seu 

Conselho de Administração logo que são 

aprovadas; 

Or. en 

 


