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12.4.2018 A8-0114/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0114/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. na základě zprávy Účetního dvora 

bere na vědomí, že prostředky přenesené 

z prostředků na závazky pro hlavu II 

(správní výdaje) činily 300 000 EUR 

(25 %), zatímco v roce 2015 činily 150 000 

EUR (22 %), tedy o 150 000 EUR více; 

poznamenává, že tyto přenesené 

prostředky, vydané ke konci rozpočtového 

roku, primárně souvisely s investicemi do 

informačních technologií (IT) a služebního 

vozu, o jehož využití a důvodech nákupu 

by měl být informován Výbor Evropského 

parlamentu pro rozpočtovou kontrolu; 

3. na základě zprávy Účetního dvora 

bere na vědomí, že prostředky přenesené 

z prostředků na závazky pro hlavu II 

(správní výdaje) činily 300 000 EUR 

(25 %), zatímco v roce 2015 činily 150 000 

EUR (22 %), tedy o 150 000 EUR více; 

poznamenává, že tyto přenesené 

prostředky, vydané ke konci rozpočtového 

roku, primárně souvisely s investicemi do 

informačních technologií (IT) a služebního 

vozu – pouze pro služební účely; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0114/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. bere na vědomí, že s odkazem na 

počet pracovních míst obsazených ke dni 

31. prosince 2016 činil poměr mezi muži 

a ženami v řadách zaměstnanců 42,1 % žen 

ku 57,9 % mužů; konstatuje však, že 

všechny tři pozice vrcholného vedení byly 

obsazeny muži; 

6. bere na vědomí, že s odkazem na 

počet pracovních míst obsazených ke dni 

31. prosince 2016 činil poměr mezi muži 

a ženami v řadách zaměstnanců 42,1 % žen 

ku 57,9 % mužů; konstatuje, že všechny tři 

pozice vrcholného vedení byly obsazeny 

muži; bere nicméně na vědomí, že poměr 

mezi ženami a muži ve vrcholném vedení 

se změnil na konci roku 2017, kdy byly 

dvě ze tří pozic vedoucích oddělení 

obsazeny ženami; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0114/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. poukazuje na to, že agentura dosud 

nepředložila žádnou konkrétní iniciativu ke 

zlepšení transparentnosti, pokud jde o její 

kontakty s lobbisty a zúčastněnými 

stranami; vyzývá agenturu, aby neprodleně 

přijala proaktivní politiku v oblasti 

transparentnosti lobbingu a aby o všech 

přijatých opatřeních k řešení tohoto 

problému informovala orgán příslušný 

k udělení absolutoria; 

15. poukazuje na to, že agentura dosud 

nepředložila žádnou konkrétní iniciativu ke 

zlepšení transparentnosti, pokud jde o její 

kontakty s lobbisty a zúčastněnými 

stranami; vyzývá agenturu, aby neprodleně 

přijala proaktivní politiku v oblasti 

transparentnosti lobbingu a aby o všech 

přijatých opatřeních k řešení tohoto 

problému informovala orgán příslušný 

k udělení absolutoria; konstatuje, že 

z odpovědi agentury vyplývá, že se právě 

vypracovává politika týkající se této 

záležitosti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0114/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. se znepokojením konstatuje, že 

agentura nezveřejňuje zápisy z jednání své 

správní rady; vyzývá agenturu, aby tuto 

praxi změnila a začala zápisy zveřejňovat 

za účelem zlepšení transparentnosti jejího 

rozhodovacího procesu; 

16. konstatuje, že agentura zveřejňuje 

zápisy z jednání své správní rady, jakmile 

jsou schváleny; 

Or. en 

 


