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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro sítě a informační bezpečnost 
absolutorium za plnění rozpočtu na 
rozpočtový rok 2010;

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací
absolutorium za plnění rozpočtu na 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
sítě a informační bezpečnost za rozpočtový 
rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací za 
rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

10a. je znepokojen skutečností, že i když 
byla agentura ENISA (Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací) 
evropským inspektorem ochrany údajů 
(EIOÚ) shledána v několika případech 
vinnou z opakovaného porušení nařízení 
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45/20011v neprospěch svých zaměstnanců, 
agentura nejenže nesplnila doporučení 
EIOÚ, nýbrž dokonce podala na EIOÚ 
pro jeho závěry žalobu, přičemž Soudní 
dvůr v této věci rozhodl proti agentuře 
ENISA a nařídil, aby uhradila náklady za 
vedení soudního sporu2; žádá výkonného 
ředitele agentury ENISA, aby zajistil, že 
agentura okamžitě splní doporučení 
EIOÚ;
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.
2 Infocuria-judikatura Soudního dvora T-
345/11

Or. en


