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A8-0114/1

Pozmeňujúci návrh 1
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
A8-0114/2018
Bart Staes
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Návrh uznesenia
Odsek 3
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

3.
na základe správy Dvora audítorov
konštatuje, že prenesené viazané
rozpočtové prostriedky v hlave II
(administratívne výdavky) dosiahli
výšku 300 000 EUR (25 %) v porovnaní so
sumou 150 000 EUR (22 %) v roku 2015,
t.j. o 150 000 EUR viac; predovšetkým
konštatuje, že tieto prenosy sa týkali
investícií do IT a služobného vozidla
koncom roka – použitie tohto vozidla, ako
aj dôvody jeho nákupu budú musieť byť
pre informáciu predložené Výboru
Európskeho parlamentu pre kontrolu
rozpočtu;

3.
na základe správy Dvora audítorov
konštatuje, že prenesené viazané
rozpočtové prostriedky v hlave II
(administratívne výdavky) dosiahli
výšku 300 000 EUR (25 %) v porovnaní so
sumou 150 000 EUR (22 %) v roku 2015,
t. j. o 150 000 EUR viac; konštatuje, že
tieto prenosy sa predovšetkým týkali
investícií do IT a služobného vozidla
koncom roka – len na úradné účely;
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A8-0114/2

Pozmeňujúci návrh 2
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
A8-0114/2018
Bart Staes
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Návrh uznesenia
Odsek 6
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

6.
poznamenáva, že pokiaľ ide o počet
obsadených pracovných miest k
31. decembru 2016, je pomer rodovej
vyváženosti 42,1 % žien k 57,9 % mužov;
konštatuje však, že všetky tri vyššie
riadiace pozície boli obsadené mužmi;

6.
poznamenáva, že pokiaľ ide o počet
obsadených pracovných miest k
31. decembru 2016, je pomer rodovej
vyváženosti 42,1 % žien k 57,9 % mužov;
konštatuje, že všetky tri vyššie riadiace
pozície boli obsadené mužmi;
poznamenáva však, že rodová vyváženosť
vo vrcholovom manažmente sa koncom
roka 2017 zmenila tak, že dve z troch
pracovných miest vedúceho oddelenia boli
obsadené ženami;
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A8-0114/3

Pozmeňujúci návrh 3
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
A8-0114/2018
Bart Staes
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Návrh uznesenia
Odsek 15
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

15.
poukazuje na to, že agentúra
doteraz nepodnikla žiadne konkrétne
iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť
v súvislosti s jej kontaktmi s lobistami a so
zainteresovanými stranami; vyzýva
agentúru, aby bez ďalšieho odkladu
zaviedla proaktívnu politiku
transparentnosti vzťahov s lobistami a aby
orgánu udeľujúcemu absolutórium
predložila správu o všetkých prijatých
opatreniach na riešenie tohto problému;

15.
poukazuje na to, že agentúra
doteraz nepodnikla žiadne konkrétne
iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť
v súvislosti s jej kontaktmi s lobistami a so
zainteresovanými stranami; vyzýva
agentúru, aby bez ďalšieho odkladu
zaviedla proaktívnu politiku
transparentnosti vzťahov s lobistami a aby
orgánu udeľujúcemu absolutórium
predložila správu o všetkých prijatých
opatreniach na riešenie tohto problému; na
základe odpovede agentúry konštatuje, že
sa vypracúva politika na riešenie tohto
problému;
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Pozmeňujúci návrh 4
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Správa
A8-0114/2018
Bart Staes
Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Návrh uznesenia
Odsek 16
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
16.
so znepokojením konštatuje, že
agentúra nezverejňuje zápisnice zo schôdzí
svojej správnej rady; vyzýva agentúru, aby
zmenila svoje praktiky zverejňovaním
zápisníc, aby sa tak zvýšila
transparentnosť jej rozhodovacieho
procesu;

16.
berie na vedomie, že agentúra
zverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej
správnej rady hneď po ich schválení;
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