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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... quitação ao diretor executivo da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 
2010;

1. Dá quitação ao diretor executivo da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 2
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas da Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação relativas ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação relativas ao 
exercício de 2010;

Or. en

Alteração 3
Edit Herczog e Georgios Stavrakakis

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Manifesta a sua preocupação pelo 
facto de a ENISA ter sido acusada pela 
AEPD de infringir o regulamento 
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45/20011 em diversas ocasiões em 
detrimento do seu pessoal e, apesar disso, 
a Agência não só não ter respeitado a 
recomendação da AEPD como ter 
processado esta pelas suas conclusões, 
tendo o Tribunal de Justiça pronunciado 
um acórdão contra a ENISA e ordenado 
que esta suportasse as despesas do 
processo2; insta o diretor executivo da 
ENISA a assegurar que a Agência 
respeitará imediatamente a recomendação 
da AEPD;
1Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados.
2Infocuria-Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça T-345/11

Or. en


