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12.4.2018 A8-0114/1 

Predlog spremembe  1 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0114/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da so v skladu s 

poročilom Računskega sodišča prenesene 

obveznosti v okviru naslova II (upravni 

izdatki) znašale 300.000 EUR (25 %), leta 

2015 pa 150.000 EUR (22 %), torej 

150.000 EUR več; ugotavlja, da je prenos 

sredstev v glavnem povezan z naložbami v 

informacijsko tehnologijo in službeno 

vozilo proti koncu leta – informacije o 

uporabi tega vozila in razlogih za njegov 

nakup je treba posredovati Odboru 

Evropskega parlamenta za proračunski 

nadzor; 

3. ugotavlja, da so v skladu s 

poročilom Računskega sodišča prenesene 

obveznosti v okviru naslova II (upravni 

izdatki) znašale 300.000 EUR (25 %), leta 

2015 pa 150.000 EUR (22 %), torej 

150.000 EUR več; ugotavlja, da je prenos 

sredstev v glavnem povezan z naložbi v 

informacijsko tehnologijo in službeno 

vozilo proti koncu leta – le za službeno 

rabo; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/2 

Predlog spremembe  2 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0114/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. ugotavlja, da je glede na število 

delovnih mest, zasedenih 

31. decembra 2016, razmerje med spoloma 

42,1 % žensk in 57,9 % moških; ugotavlja, 

da so vse tri položaje višjega vodstva 

zasedali moški; 

6. ugotavlja, da je glede na število 

delovnih mest, zasedenih 

31. decembra 2016, razmerje med spoloma 

42,1 % žensk in 57,9 % moških; ugotavlja, 

da so vse tri položaje višjega vodstva 

zasedali moški; ugotavlja pa, da se je 

razmerje med spoloma v višjem vodstvu do 

konca leta 2017 spremenilo in da sta dve 

od treh vodij enot ženski;  

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/3 

Predlog spremembe  3 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0114/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da agencija še ni 

zagotovila posebnih pobud, da bi povečala 

preglednost svojih stikov z lobisti in 

deležniki; poziva jo, naj brez nadaljnjega 

odlašanja sprejme proaktivno politiko 

preglednosti v zvezi z lobisti in organu za 

podelitev razrešnice poroča o sprejetih 

ukrepih za obravnavanje tega vprašanja; 

15. poudarja, da agencija še ni 

zagotovila posebnih pobud, da bi povečala 

preglednost svojih stikov z lobisti in 

deležniki; poziva jo, naj brez nadaljnjega 

odlašanja sprejme proaktivno politiko 

preglednosti v zvezi z lobisti in organu za 

podelitev razrešnice poroča o sprejetih 

ukrepih za obravnavanje tega vprašanja; po 

prejemu odgovora od agencije ugotavlja, 

da agencija ravnokar oblikuje politiko v 

zvezi s tem; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0114/4 

Predlog spremembe  4 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0114/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

2017/2161(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

agencija javno ne objavlja zapisnikov 

sestankov upravnega odbora; poziva jo, naj 

z objavo zapisnikov spremeni svojo 

prakso, da bi povečala preglednost 

postopkov odločanja; 

16. ugotavlja, da agencija javno 

objavlja zapisnike sestankov upravnega 

odbora, takoj ko so sprejeti; 

Or. en 

 

 


