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RO Unită în diversitate RO 

12.4.2018 A8-0114/1 

Amendamentul  1 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act, pe baza raportului Curții, de 

faptul că, la titlul II (cheltuieli 

administrative), au fost reportate credite 

angajate în valoare de 300 000 EUR (25 

%), în comparație cu 150 000 EUR (22 %) 

în 2015, mai precis cu 150 000 EUR mai 

mult; remarcă faptul că aceste reportări au 

fost legate în principal de investiții în 

domeniul informatic și de achiziționarea 

unui autovehicul de serviciu, operațiuni 

realizate spre sfârșitul exercițiului - relevă 

în acest context necesitatea de a transmite 

informații suplimentare privind utilizarea 

acestui autovehicul și motivele pentru 

achiziția acestuia Comisiei pentru control 

bugetar a Parlamentului European; 

3. ia act, pe baza raportului Curții, de 

faptul că, la titlul II (cheltuieli 

administrative), au fost reportate credite 

angajate în valoare de 300 000 EUR (25 

%), în comparație cu 150 000 EUR (22 %) 

în 2015, mai precis cu 150 000 EUR mai 

mult; remarcă faptul că aceste reportări au 

fost legate în principal de investiții în 

domeniul informatic și de achiziționarea 

unui autovehicul de serviciu, operațiuni 

realizate spre sfârșitul exercițiului - strict 

pentru utilizarea în scopuri oficiale; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Amendamentul  2 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, pe baza 

numărului de posturi ocupate la 31 

decembrie 2016, în 2016 raportul 

echilibrului de gen a fost de 42,1 % femei 

față de 57,9 % bărbați; remarcă, pe de altă 

parte, că toate cele trei posturi de 

conducere de nivel superior erau ocupate 

de bărbați; 

6. ia act de faptul că, pe baza 

numărului de posturi ocupate la 31 

decembrie 2016, în 2016 raportul 

echilibrului de gen a fost de 42,1 % femei 

față de 57,9 % bărbați; remarcă faptul că 

toate cele trei posturi de conducere de nivel 

superior erau ocupate de bărbați; ia act, cu 

toate acestea, de faptul că echilibrul de 

gen în rândul personalului de conducere 

de nivel superior s-a modificat până la 

sfârșitul anului 2017, două din cele trei 

posturi de șef de unitate fiind ocupate de 

femei; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Amendamentul  3 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. relevă faptul că Agenția nu a 

elaborat până în prezent nicio inițiativă 

specifică pentru a mări transparența în 

contactele cu lobbyiștii și cu părțile 

interesate; invită Agenția să pună în 

aplicare fără întârziere o politică proactivă 

privind transparența activităților de lobby 

și să informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la orice 

măsuri luate pentru rezolvarea acestei 

probleme; 

15. relevă faptul că Agenția nu a 

elaborat până în prezent nicio inițiativă 

specifică pentru a mări transparența în 

contactele cu lobbyiștii și cu părțile 

interesate; invită Agenția să pună în 

aplicare fără întârziere o politică proactivă 

privind transparența activităților de lobby 

și să informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la orice 

măsuri luate pentru rezolvarea acestei 

probleme; constată, pe baza informațiilor 

din răspunsul Agenției, că aceasta tocmai 

redactează o politică prin care să se 

abordeze chestiunea; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Amendamentul  4 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0114/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. regretă faptul că Agenția nu face 

publice procesele-verbale ale reuniunilor 

Consiliului său de administrație; invită 

Agenția să își revizuiască practica și să 

publice procesele-verbale, pentru a 

îmbunătăți transparența procesului său 

decizional; 

16. ia act de faptul că Agenția face 

publice procesele-verbale ale reuniunilor 

Consiliului său de administrație imediat ce 

acestea sunt aprobate; 

Or. en 

 


