
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

12.4.2018 A8-0114/1 

Ändringsförslag  1 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0114/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet konstaterar på 

basis av revisionsrättens rapport att 

överföringarna av åtaganden inom 

avdelning II (administrativa utgifter) 

uppgick till 300 000 EUR (25 %), jämfört 

med 150 000 EUR (22 %) för 2015, dvs. 

150 000 EUR mer. Dessa överföringar 

gällde i första hand it-investeringar och en 

tjänstebil mot slutet av året. En förklaring 

rörande användningen av denna bil och 

skälen till varför den köptes in måste 

skickas till parlamentets 

budgetkontrollutskott för information. 

3. Europaparlamentet konstaterar på 

basis av revisionsrättens rapport att 

överföringarna av åtaganden inom 

avdelning II (administrativa utgifter) 

uppgick till 300 000 EUR (25 %), jämfört 

med 150 000 EUR (22 %) för 2015, dvs. 

150 000 EUR mer. Dessa överföringar 

gällde i första hand it-investeringar och en 

tjänstebil mot slutet av året, som endast får 

användas i tjänsten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0114/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. På grundval av antalet tillsatta 

tjänster den 31 december 2016 noterar 

Europaparlamentet att 42,1 % av de 

anställda var kvinnor och 57,9 % män. 

Samtliga tre högre chefsbefattningar 

innehades dock av män. 

6. På grundval av antalet tillsatta 

tjänster den 31 december 2016 noterar 

Europaparlamentet att 42,1 % av de 

anställda var kvinnor och 57,9 % män. 

Samtliga tre högre chefsbefattningar 

innehades av män. Parlamentet noterar 

emellertid att könsfördelningen i den 

högsta ledningen förändrades i slutet av 

2017 så att två av tre 

enhetschefsbefattningar innehades av 

kvinnor. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0114/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet påpekar att 

byrån ännu inte tagit något särskilt initiativ 

till att förbättra transparensen när det gäller 

dess kontakter med lobbygrupper och 

intressenter. Byrån uppmanas att utan 

dröjsmål anta en proaktiv policy för 

transparens inom lobbyverksamheten och 

att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om de åtgärder som vidtagits 

för att hantera denna fråga. 

15. Europaparlamentet påpekar att 

byrån ännu inte tagit något särskilt initiativ 

till att förbättra transparensen när det gäller 

dess kontakter med lobbygrupper och 

intressenter. Byrån uppmanas att utan 

dröjsmål anta en proaktiv policy för 

transparens inom lobbyverksamheten och 

att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 

myndigheten om de åtgärder som vidtagits 

för att hantera denna fråga. Med 

utgångspunkt i byråns svar noterar 

parlamentet att byrån håller på att 

utarbeta en policy för att hantera denna 

fråga. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0114/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 

2017/2161(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar 

bekymrat att byrån inte offentliggör 

protokollen från sina 

styrelsesammanträden. Byrån uppmanas 

att ändra sina rutiner genom att 

offentliggöra protokollen, i syfte att öka 

insynen i sitt beslutsfattande. 

16. Europaparlamentet noterar att byrån 

offentliggör protokollen från sina 

styrelsesammanträden så snart de har 

justerats. 

Or. en 

 


