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Изменение 124

Giles Chichester
Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейската
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на новата 
Агенция на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност 
(NEUNISA)

Or. en

Обосновка

Предложеното алтернативно название би изтъкнало, че се създава нова, по-
ефективна Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.

Изменение 125
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейската агенция 
за мрежова и информационна сигурност 
(ENISA)

(Не се отнася за българския текст)

Or. en

Изменение 126
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и са се превърнали в 
широко използвани услуги, подобно на 
електро- и водоснабдяването. Тяхното 
смущаване би могло да причини 
значителни икономически щети, което 
подчертава значението на мерките за 
повишаване на защитата и 
устойчивостта с цел осигуряване на 
непрекъснатост на критични услуги. 
Сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
по-специално тяхната цялост и 
наличност, са изправени пред постоянно 
нарастващи предизвикателства. Това е 
повод за нарастващо обществено 
безпокойство, не на последно място 
заради възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, инциденти, грешки и атаки, 
които могат да имат последствия за 
физическата инфраструктура, 
осигуряваща услуги от огромно 
значение за благосъстоянието на 
европейските граждани.

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и са се превърнали в 
широко използвани услуги, подобно на 
електро- и водоснабдяването. 
Комуникационните мрежи 
функционират като катализатори в
социалния живот и по отношение на 
иновациите, като умножават 
въздействието на технологиите и 
формират поведението на 
потребителите, бизнес моделите, 
отраслите, както и гражданската 
позиция и участието в политическия  
живот. Тяхното смущаване би могло 
да причини значителни физически, 
социални и икономически щети, което 
подчертава значението на мерките за 
повишаване на защитата и 
устойчивостта с цел осигуряване на 
непрекъснатост на критични услуги. 
Сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
по-специално тяхната цялост и 
наличност, са изправени пред постоянно 
нарастващи предизвикателства. Това е 
повод за нарастващо обществено 
безпокойство, не на последно място 
заради възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, повреди, сривове в 
системата, инциденти, грешки и 
атаки, които могат да имат последствия 
за електронната и физическата 
инфраструктура, осигуряваща услуги от 
огромно значение за благосъстоянието 
на европейските граждани.

Or. en
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Изменение 127
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Картината на заплахите постоянно 
претърпява промени и инцидентите, 
свързани със сигурността, могат да 
застрашат доверието на потребителите. 
Докато сериозните смущения на 
електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги могат да 
окажат значително икономическо и 
социално въздействие, ежедневните 
нарушения, проблеми и неприятности, 
свързани със сигурността, също излагат 
на риск общественото доверие в 
технологиите, мрежите и услугите.

(2) Картината на заплахите постоянно 
претърпява промени и инцидентите, 
свързани със сигурността, могат да 
застрашат доверието на потребителите. 
Докато сериозните смущения на 
електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги могат да 
окажат значително икономическо и 
социално въздействие, или дори да 
застрашат човешки живот, 
ежедневните нарушения, проблеми и 
неприятности, свързани със 
сигурността, също излагат на риск 
общественото доверие в технологиите, 
мрежите и услугите.

Or. en

Изменение 128
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В този смисъл редовното оценяване 
на състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа въз 
основа на надеждни европейски данни е 
важно за разработването на политика, за 
индустрията и потребителите.

(3) В този смисъл редовното оценяване 
на състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа въз 
основа на надеждни европейски данни, 
както и систематичното 
прогнозиране на бъдещи събития, 
предизвикателства и заплахи, както 
на европейско, така и на световно 
равнище, е важно за разработването на 
политика, за индустрията и 
потребителите.
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Or. en

Обосновка

Мрежовата и информационна сигурност не е само европейски, но и световен проблем, 
както показаха наскоро състоялите се кибернетични атаки. Действията и 
политиката в Европа по отношение на кибернетичната сигурност не могат да бъдат 
интроспективни и реакция на случващото се. Вместо това ENISA следва да има 
глобална и активна визия за начините за осигуряване на безопасна екосистема от 
електронни мрежи.

Изменение 129
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство.

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство. Гръцкото 
правителство определи за седалище 
на ENISA Ираклион, Крит . Това 
решение поражда сериозни опасения 
относно ефикасността и 
ефективността на Агенцията, 
следователно Съветът следва да 
преразгледа решението, като отчете 
тези параметри.

Or. en

Изменение 130
Anni Podimata
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от
гръцкото правителство.

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, като гръцкото правителство 
определи това да бъде Ираклион, 
Крит.

Or. en

Изменение 131
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През периода след създаването на 
Агенцията предизвикателствата, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност, се променяха успоредно с 
развитието на технологиите, пазарните 
и социално-икономически условия и 
бяха обект на допълнително 
разглеждане и дебати. В отговор на 
променящите се предизвикателства 
Съюзът актуализира своите приоритети 
относно политиката за мрежовата и 
информационна сигурност в редица 
документи, включително в Съобщение 
на Комисията от 2006 г. относно 
Стратегия за сигурност на 
информационното общество — диалог, 
партньорство и оправомощаване, 
Резолюция на Съвета от 2007 г. относно 
Стратегия за сигурност на 

(6) През периода след създаването на 
ENISA предизвикателствата, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност, 
се променяха успоредно с развитието на 
технологиите, пазарните и социално-
икономически условия и бяха обект на 
допълнително разглеждане и дебати. В 
отговор на променящите се 
предизвикателства Съюзът актуализира 
своите приоритети относно политиката 
за мрежовата и информационна 
сигурност в редица документи, 
включително в Съобщение на 
Комисията от 2006 г. относно Стратегия 
за сигурност на информационното 
общество — диалог, партньорство и 
оправомощаване, Резолюция на Съвета 
от 2007 г. относно Стратегия за 
сигурност на информационното 
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информационното общество в Европа, 
Съобщение от 2009 г. относно защитата 
на критичната информационна 
инфраструктура — „Защита на Европа 
от широкомащабни кибернетични атаки 
и смущения: повишаване на 
готовността, сигурността и 
устойчивостта“, Заключенията на 
председателството от Конференцията на 
министрите относно защитата на 
критичната информационна 
инфраструктура (CIIP), Резолюция на 
Съвета от 2009 г. относно европейски 
подход на сътрудничество по 
отношение на мрежовата и 
информационната сигурност . Признава 
се необходимостта от модернизиране и 
укрепване на Агенцията, така че 
успешно да подпомага усилията на 
европейските институции и на 
държавите-членки за изграждането на 
европейски капацитет за справяне с 
предизвикателствата в сферата на 
мрежовата и информационна сигурност. 
По-късно Комисията прие Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа, която представляваше водеща 
инициатива в рамките на стратегията 
„Европа—2020“. Тази изчерпателна 
програма е насочена към използване и 
разширяване на потенциала на ИКТ с 
цел постигането на съществен растеж и 
новаторство. Укрепването на 
надеждността и доверието в 
информационното общество е една от 
ключовите цели на тази изчерпателна 
програма, в която са обявени множество 
действия на Комисията в тази област, 
включително настоящото предложение.

общество в Европа, Съобщение от 
2009 г. относно защитата на критичната 
информационна инфраструктура —
„Защита на Европа от широкомащабни 
кибернетични атаки и смущения: 
повишаване на готовността, сигурността 
и устойчивостта“, Заключенията на 
председателството от Конференцията на 
министрите относно защитата на 
критичната информационна 
инфраструктура (CIIP), Резолюция на 
Съвета от 2009 г. относно европейски 
подход на сътрудничество по 
отношение на мрежовата и 
информационната сигурност . Признава 
се необходимостта от модернизиране и 
укрепване на Агенцията, така че 
успешно да подпомага усилията на 
европейските институции и на 
държавите-членки за изграждането на 
европейски капацитет за справяне с 
предизвикателствата в сферата на 
мрежовата и информационна сигурност. 
По-късно Комисията прие Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа, която представляваше водеща 
инициатива в рамките на стратегията 
„Европа—2020“. Тази изчерпателна 
програма е насочена към използване и 
разширяване на потенциала на ИКТ с 
цел постигането на съществен растеж и 
новаторство. Укрепването на 
надеждността и доверието в 
информационното общество е една от 
ключовите цели на тази изчерпателна 
програма, в която са обявени множество 
действия на Комисията в тази област, 
включително настоящото предложение.

Or. en

Изменение 132
Rolandas Paksas
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност, 
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и Комисията. 
Разнородното прилагане на тези 
изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар. 
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и, когато 
бъде призован, да предоставя помощ по 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност, на която 
могат да разчитат държавите-членки и 
европейските институции. Агенцията 
може да отговори на тези нужди чрез 
разработване и поддържане на високо 
ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки, 
Комисията и съответно бизнес средите, 
за да им помогне да изпълнят правните 
и регулаторни изисквания относно 
мрежовата и информационна сигурност, 
като по този начин се подпомага 
нормалното функциониране на 
вътрешния пазар.

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност, 
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и Комисията. 
Разнородното прилагане на тези 
изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар. 
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и, когато 
бъде призован, да предоставя помощ по 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност, на която 
могат да разчитат държавите-членки и 
европейските институции, и който ще 
поеме основна роля, особено по 
отношение на предотвратяването –
или осигуряването на бърза реакция и 
решения – по отношение на проблеми 
във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
може да отговори на тези нужди чрез 
разработване и поддържане на високо 
ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки, 
Комисията и съответно бизнес средите, 
за да им помогне да изпълнят правните 
и регулаторни изисквания относно 
мрежовата и информационна сигурност, 
като по този начин се подпомага 
нормалното функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. lt

Изменение 133
Ioannis A. Tsoukalas



PE472.314v01-00 10/77 AM\877955BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени Й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации и насърчава обмена на 
добри практики.

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени Й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации, насърчава обмена на 
добри практики и предоставя 
предложения за политики.

Or. en

Изменение 134
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването и 
насърчаването на култура на мрежова 
и информационна сигурност в полза на 
гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. ro
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Изменение 135
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) като се има предвид 
нарастващото значение на 
електронните мрежи и комуникации, 
които понастоящем са гръбнакът на 
европейската икономика, както и 
реалният размер на цифровата 
икономика, следва да се предприеме 
значително увеличаване на 
финансовите и човешките ресурси, 
предоставени на Агенцията, 
отговарящи на нейните нараснали 
роля и задачи, както и нейната 
ключова позиция по отношение на 
защитата на европейската цифрова 
екосистема. 

Or. en

Изменение 136
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 



PE472.314v01-00 12/77 AM\877955BG.doc

BG

сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности, по 
специално доставчици на електронни 
съобщителни мрежи и услуги, 
производители на мрежово 
оборудване и търговци на софтуер. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. en

Изменение 137
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
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както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация и сътрудничество с 
държавите-членки и да засили 
сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни и европейски 
органи и експерти на високо равнище 
от частния сектор в областта на 
мрежовата и информационна сигурност 
към своите дейности. Агенцията следва 
да окаже съдействие на Комисията, 
Европейския парламент и държавите-
членки в диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. ro

Изменение 138
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
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на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки,
Комисията и, по целесъобразност, със 
съответните заинтересовани 
страни, на състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид изпълнителните правомощия на Комисията, както и че 
мрежовата инфраструктура е притежавана, управлявана и използвана от частния 
сектор, те не трябва да бъдат изключвани от участие в консултациите относно 
мрежовата и информационна сигурност. 

Изменение 139
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Агенцията следва да служи като 
отправна точка и да изгражда доверие 

(13) Агенцията следва да служи като 
отправна точка и да изгражда доверие 
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благодарение на своята независимост, 
качеството на консултациите, които 
предоставя, и на информацията, която 
разпространява, прозрачността на 
процедурите и методите Й на работа, 
както и старанието Й при изпълнението 
на възложените Й задачи. Агенцията 
следва да надгради националните 
усилия и тези на Съюза и по този начин 
да изпълнява своите задачи в пълно 
сътрудничество с държавите-членки и 
да бъде отворена за контакти с 
индустрията и други уместни 
заинтересовани страни. Освен това 
Агенцията следва да надгради приноса 
от и сътрудничеството с частния сектор, 
който играе важна роля за сигурността 
на електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги.

благодарение на своята независимост, 
качеството на консултациите, които 
предоставя, и на информацията, която 
разпространява, прозрачността на 
процедурите и методите Й на работа, 
както и старанието Й при изпълнението 
на възложените Й задачи. Агенцията 
следва да надгради националните 
усилия и тези на Съюза и по този начин 
да изпълнява своите задачи в пълно 
сътрудничество с държавите-членки и 
институциите на Съюза и да бъде 
отворена за контакти с индустрията и 
други уместни заинтересовани страни. 
Освен това Агенцията следва да 
надгради приноса от и 
сътрудничеството с частния сектор, 
който играе важна роля за сигурността 
на електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги.

Or. en

Изменение 140
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Комисията постави началото на 
Европейско публично-частно 
партньорство за устойчивост като 
гъвкава общоевропейска рамка за 
управление на устойчивостта на 
инфраструктурата на ИКТ, в която 
Агенцията следва да играе спомагателна 
роля, обединявайки заинтересованите 
страни от държавния и частния сектор с 
цел дискутиране на обществени 
политически приоритети, икономически 
и пазарни измерения на 
предизвикателствата и мерки за 
устойчивост на инфраструктурата на 
ИКТ, както и определяне на 

(14) Комисията постави началото на 
Европейско публично-частно 
партньорство за устойчивост като 
гъвкава общоевропейска рамка за 
управление на устойчивостта на 
инфраструктурата на ИКТ, в рамките 
на която Агенцията следва да придобие 
експертен опит, за да насърчава 
тясното сътрудничество между 
публичния и частния сектор и да 
играе спомагателна роля, обединявайки 
заинтересованите страни от държавния 
и частния сектор с цел дискутиране на 
обществени политически приоритети, 
икономически и пазарни измерения на 
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отговорността на заинтересованите 
страни.

предизвикателствата и мерки за 
устойчивост на инфраструктурата на 
ИКТ, както и определяне на 
отговорността на заинтересованите 
страни.

Or. lt

Изменение 141
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, по молба на Комисията или по 
собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции и органи по тяхна молба в 
усилията им за разработване на 
политика и капацитет за мрежова и 
информационна сигурност.

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, по искане на Комисията или по 
собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки, Органа на 
европейските регулатори за 
електронни съобщения (ОЕРЕС) и 
европейските институции и органи по 
тяхно искане в усилията им за 
разработване на политика и капацитет 
за мрежова и информационна 
сигурност.

Or. en

Изменение 142
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, по молба на Комисията или 
по собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции и органи по тяхна молба
в усилията им за разработване на 
политика и капацитет за мрежова и 
информационна сигурност.

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи с цел да подпомогне 
разработването на политиката в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и институциите и 
органите на Съюза по тяхно искане
или по собствена инициатива в 
усилията им за разработване на 
политика и капацитет за мрежова и 
информационна сигурност.

Or. en

Изменение 143
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, по молба на Комисията или 
по собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции и органи по тяхно искане
в усилията им за разработване на 
политика и капацитет за мрежова и 
информационна сигурност.

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията, Съвета и 
Европейския парламент чрез мнения и 
технически и социално-икономически 
анализи, по тяхно искане или по 
собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и европейските 
органи по тяхно искане в усилията им 
за разработване на политика и 
капацитет за мрежова и информационна 
сигурност.

Or. ro
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Изменение 144
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните 
държавни органи на държавите-членки, 
по-специално в подкрепа на 
разработването и обмена на добри 
практики и стандарти за образователни 
програми и схеми за повишаване на 
осведомеността. Увеличаването на 
информационния обмен между 
държавите-членки ще улесни подобна 
дейност. Агенцията следва също така да 
подкрепи сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз, отчасти чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване 
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните 
държавни органи на държавите-членки, 
по-специално в подкрепа на 
разработването, насърчаването и 
обмена на добри практики и стандарти 
за образователни програми и схеми за 
повишаване на осведомеността. 
Увеличаването на информационния 
обмен между държавите-членки ще 
улесни подобна дейност. Агенцията 
следва също така да подкрепи 
сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз, отчасти чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване 
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

Or. ro

Изменение 145
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Агенцията, наред с другото, 
подпомага съответните европейски 
институции и държавите-членки при 
създаването и реализирането на 
обществена образователна кампания 
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за крайните потребители в целия 
Съюз, насочена към насърчаването на 
по-безопасно поведение на отделните 
лица в интернет и повишаване на 
осведомеността относно 
потенциалните заплахи в 
кибернетичното пространство 
(кибернетични престъпления като 
фишинг, ботмрежи, финансови и 
данъчни измами, но и базови съвети 
относно проверяването на 
истинността и защитата на 
данните).  

Or. en

Обосновка

Пример от „Месеца на информацията относно сигурността в 
киберпространството“, обявен от правителството на САЩ през 2003 г. За повече 
информация: http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam)

Изменение 146
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случаите, когато е уместно и 
полезно за изпълнението на обхвата, 
целите и задачите си, Агенцията следва 
да споделя опит и обща информация с 
органите и агенциите, създадени по 
силата на законодателството на 
Европейския съюз и занимаващи се с 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност.

(23) В случаите, когато е уместно и 
полезно за изпълнението на обхвата, 
целите и задачите си, Агенцията следва 
да споделя опит и обща информация с 
органите и агенциите, създадени по 
силата на законодателството на 
Европейския съюз и занимаващи се с 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва да допринася за определяне на 
приоритетите в 
научноизследователската работа на 
европейско равнище в областта на 
устойчивостта на мрежите и 
мрежовата и информационна 
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сигурност, както и да предоставя 
информация относно нуждите на 
промишлеността на изследователски 
институти, които са потенциални 
партньори.

Or. lt

Изменение 147
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Проблемите на мрежовата и 
информационната сигурност са 
глобални. Съществува необходимост от 
по-тясно международно сътрудничество 
с цел подобряване на стандартите за 
сигурност, подобряване на 
информационния обмен и насърчаване 
на общ глобален подход към въпросите 
на мрежовата и информационна 
сигурност. За целта Агенцията следва да 
подкрепя сътрудничеството с трети 
държави и международни организации в 
сътрудничество, където е уместно, с 
Европейската служба за външни 
действия.

(26) Проблемите на мрежовата и 
информационната сигурност са 
глобални. Съществува необходимост от
по-тясно международно сътрудничество 
при предприемането на мерки във 
връзка с необходимостта от 
международна правна рамка, с цел 
подобряване на стандартите за 
сигурност (включително определянето 
на общи норми за поведение и етични 
кодекси) и обмен на информация, 
насърчаване на по-бързо 
функциониращо международно 
сътрудничество при реакция, както и
общ глобален подход към въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност. 
За целта Агенцията следва да подкрепя 
по-нататъшно участие на Европа и
сътрудничество и трети държави и 
международни организации като 
осигурява, където е уместно, 
необходимият експертен опит и 
анализи на съответните европейски 
органи и институции. 

Or. en

Обосновка

Всички предложени мерки са ключови елементи за засилване на сътрудничеството в 
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областта на сигурността в киберпространството и мрежовата информация.   Тъй 
като присъствието на ЕС в разискванията за международно сътрудничество трябва 
да бъде засилено, ENISA следва да бъде насърчавана да предоставя експертен опит на 
съответните органи и/или институции на ЕС.

Изменение 148
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да не нарушава 
компетенциите, нито да изземва, 
възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на: 
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 
европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, и 
Комитета по регулиране на 
съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на 
надзорните органи в държавите-членки, 
свързани със защитата на физическите 
лица по отношение на обработката на 
лични данни и на свободното движение 
на такива данни.

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да не нарушава 
компетенциите, нито да изземва, 
възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на: 
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 
европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създаден с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета,
който следва да бъде представен в 
Постоянната група на 
заинтересовани страни на 
Агенцията, и Комитета по регулиране 
на съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на 
надзорните органи в държавите-членки, 
свързани със защитата на физическите 
лица по отношение на обработката на 
лични данни и на свободното движение 
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на такива данни.

Or. en

Изменение 149
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
ефективността на Агенцията държавите-
членки и Комисията следва да бъдат 
представени в Управителен съвет, който 
следва да определи общата насока на 
дейността на Агенцията и да гарантира, 
че тя извършва своите задачи в 
съответствие с настоящия регламент. 
Управителният съвет следва да получи 
необходимите правомощия за 
определяне на бюджета, проверка на 
неговото изпълнение, приемане на 
подходящи финансови правила, 
установяване на прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
страна на Агенцията, приемане на 
работната програма на Агенцията, 
приемане на свои собствени процедурни 
правила и на вътрешен правилник за 
дейността на Агенцията, както и 
назначаване и вземане на решение за 
удължаването или прекратяването 
на мандата на изпълнителния 
директор. Управителният съвет следва 
да е в състояние да сформира работни 
органи, които да оказват съдействие при 
изпълнението на неговите задачи; 
подобни органи биха могли например да 
изготвят неговите решения или да 
осъществяват наблюдение върху 
тяхното изпълнение.

(28) С цел да се гарантира 
ефективността на Агенцията държавите-
членки и Комисията следва да бъдат 
представени в Управителен съвет, който 
следва да определи общата насока на 
дейността на Агенцията и да гарантира, 
че тя извършва своите задачи в 
съответствие с настоящия регламент. 
Управителният съвет следва да получи 
необходимите правомощия за 
определяне на бюджета, проверка на 
неговото изпълнение, приемане на 
подходящи финансови правила, 
установяване на прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
страна на Агенцията, приемане на 
работната програма на Агенцията, 
приемане на свои собствени процедурни 
правила и на вътрешен правилник за 
дейността на Агенцията, както и 
назначаване и отстраняване на 
изпълнителния директор, което 
подлежи на потвърждение от страна 
на Европейския парламент. 
Управителният съвет следва да е в 
състояние да сформира работни органи, 
които да оказват съдействие при 
изпълнението на неговите задачи; 
подобни органи биха могли например да 
изготвят неговите решения или да 
осъществяват наблюдение върху 
тяхното изпълнение.

Or. en
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Изменение 150
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Изпълнителният директор следва да 
разполага с възможността да сформира 
работни ad hoc групи за решаване на 
специфични въпроси, по-специално с 
научен или технически, правен или 
социално-икономически характер. При 
сформирането на работни ad hoc групи 
изпълнителният директор следва да 
събира и използва уместни външни 
експертни знания, необходими за 
обезпечаването на Агенцията с най-
актуалната налична информация за 
предизвикателствата пред сигурността, 
произтичащи от непрекъснато 
развиващото се информационно 
общество. Агенцията следва да 
гарантира, че членовете на работните ad 
hoc групи се избират въз основа на най-
високите стандарти за експертни 
знания, като надлежно се отчита 
балансът при представянето на всички 
страни, в зависимост от конкретния 
случай, между държавните 
администрации на държавите-членки, 
частния сектор, включително 
индустрията, потребителите и 
академични експерти в областта на 
мрежовата и информационна сигурност. 
В зависимост от конкретния случай, 
Агенцията може при необходимост да 
покани отделни експерти, признати като 
компетентни в съответната област, да 
участват в заседанията на работните 
групи. Техните разходи следва да се 
покриват от Агенцията в съответствие с 
нейния процедурен правилник и при 
спазване на съществуващите финансови 
регламенти.

(30) Изпълнителният директор следва да 
разполага с възможността да сформира 
работни ad hoc групи за решаване на 
специфични въпроси, по-специално с 
научен, технически или правен или 
социално-икономически характер. При 
сформирането на работни ad hoc групи 
изпълнителният директор следва да 
събира и използва уместни външни 
експертни знания, необходими за 
обезпечаването на Агенцията с най-
актуалната налична информация за 
предизвикателствата пред сигурността, 
произтичащи от непрекъснато 
развиващото се информационно 
общество. Изпълнителният директор 
следва да гарантира, че членовете на 
работните ad hoc групи се избират въз 
основа на най-високите стандарти за 
експертни знания, като надлежно се 
отчита балансът при представянето на 
всички страни, в зависимост от 
конкретния случай, между държавните 
администрации на държавите-членки, 
институциите на Съюза, частния 
сектор, включително индустрията, 
потребителите и академични експерти в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност. По 
целесъобразност, Агенцията може при 
необходимост да покани отделни 
експерти, признати като компетентни в 
съответната област, да участват в 
заседанията на работните групи. 
Техните разходи следва да се покриват 
от Агенцията в съответствие с нейния 
процедурен правилник и при спазване 
на съществуващите финансови 
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регламенти.

Or. en

Изменение 151
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Агенцията следва да развива 
дейността си, като следва съответно i) 
принципа на субсидиарност, чрез който 
се гарантира подходяща степен на 
координация между държавите-членки 
по свързани с МИС въпроси и се 
подобрява ефективността на 
националните политики, осигурявайки 
по този начин добавена стойност, и ii) 
принципа на пропорционалност, като не 
излиза извън границите на 
необходимото за постигане на целите, 
определени в настоящия регламент.

(32) Агенцията следва да развива 
дейността си, като следва съответно i) 
принципа на субсидиарност, чрез който 
се гарантира подходяща степен на 
координация между държавите-членки 
и националните органи по свързани с 
МИС въпроси и се подобрява 
ефективността на националните 
политики, осигурявайки по този начин 
добавена стойност, и ii) принципа на 
пропорционалност, като не излиза извън 
границите на необходимото за 
постигане на целите, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 152
Christian Ehler

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията се счита за необходимо да Й 
бъде предоставен автономен бюджет, 
чийто приходи произтичат най-вече от 
вноска на Съюза и вноски на трети 
държави, вземащи участие в работата на 

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията и за да може тя да 
изпълнява допълнителни и нови 
задачи, се счита за необходимо да Й 
бъде предоставен достатъчен и
автономен бюджет, чиито приходи 
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Агенцията. Приемащата държава-членка
или всяка друга държава-членка следва 
да могат да правят доброволни вноски 
към приходите на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Съюза остава 
приложима по отношение на всякакви 
субсидии, платими от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Сметната палата.

произтичат най-вече от вноска на Съюза 
и вноски на трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията. 
Приемащата държава-членка или всяка 
друга държава-членка следва да могат 
да правят доброволни вноски към 
приходите на Агенцията. Бюджетната 
процедура на Съюза остава приложима 
по отношение на всякакви субсидии, 
платими от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Сметната палата.

Or. en

Изменение 153
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Агенцията следва да бъде 
правоприемник на ENISA, съгласно 
определението в Регламент № 460/2004. 
В контекста на решението на 
представителите на държавите-членки 
на срещата на 13 декември 2003 г., 
държавата-домакин следва да запази и 
доразвие съществуващите понастоящем 
структури, за да осигури гладко и 
ефикасно функциониране на Агенцията, 
особено с оглед на сътрудничеството 
между Агенцията и Комисията и 
подкрепата от страна на Агенцията за 
Комисията, държавите-членки и техните 
компетентни органи, други институции 
и органи на Съюза, както и публични и 
частни заинтересовани страни от цяла 
Европа.

(36) Агенцията следва да бъде 
правоприемник на ENISA, съгласно 
определението в Регламент № 460/2004. 
В контекста на решението на 
представителите на държавите-членки 
на срещата на 13 декември 2003 г., 
държавата-домакин следва да запази и 
доразвие съществуващите понастоящем 
структури, както е определено в 
споразумението относно седалището, 
за да осигури гладко и ефикасно 
функциониране на Агенцията, особено с 
оглед на сътрудничеството между 
Агенцията и Комисията и подкрепата от 
страна на Агенцията за Комисията, 
държавите-членки и техните 
компетентни органи, други институции 
и органи на Съюза, както и публични и 
частни заинтересовани страни от цяла 
Европа.

Or. en
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Изменение 154
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Агенцията следва да бъде в 
състояние при поискване от държава-
членка или от институциите на 
Европейския съюз да командирова 
едновременно до 10% от персонала за 
оказване на помощ и предоставяне на 
експертен опит при предприемане на 
мерки във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност.

Or. en

Изменение 155
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Агенцията следва да бъде в 
състояние при поискване от държава-
членка или от институциите на 
Европейския съюз да командирова 
едновременно до 10% от персонала за 
оказване на помощ и предоставяне на 
експертен опит при предприемане на 
мерки във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност.

Or. en

Изменение 156
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 36 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36б) Разпоредбите на точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление следва да се прилагат за 
подновяването на постоянния 
мандат на Агенцията и всяко 
решение на законодателния орган за 
такова подновяване следва да не 
засяга решенията на бюджетния 
орган в рамките на годишната 
бюджетна процедура.

Or. en

Изменение 157
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Агенцията следва да бъде създадена
за ограничен период. Нейните 
дейности следва да бъдат оценявани с 
оглед на ефективността на постигане 
на целите и нейните работни 
практики, за да се установи дали
целите на Агенцията продължават 
да са валидни или са отпаднали и на 
тази основа да се определи дали 
срокът Й на функциониране следва да 
бъде удължен,

(37) Агенцията следва да бъде създадена 
за неопределен срок. Между 
Агенцията и Комисията следва да 
бъде сключвано годишно споразумение 
за изпълнението, което следва да
включва общ доклад за оценка 
относно ефективността и
постигнатите цели и което следва да 
бъде представяно всяка година на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и Сметната палата. В 
допълнение следва да се предприема 
изцяло независима оценка на всеки 
три години.
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Изменение 158
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Агенцията следва да бъде 
създадена за ограничен период. 
Нейните дейности следва да бъдат 
оценявани с оглед на ефективността 
на постигане на целите и нейните 
работни практики, за да се установи 
дали целите на Агенцията
продължават да са валидни или са 
отпаднали и на тази основа да се 
определи дали срокът Й на 
функциониране следва да бъде 
удължен,

(37) Тъй като настоящата система с 
петгодишен мандат ограничава 
способността на Агенцията при 
изготвянето на дългосрочно 
планиране за нейните операции и
дейности и освен това пречи на 
последователността в нейната 
работа, следва да се обсъди 
възможността за премахване на 
временния мандат на Агенцията.

Or. en

Изменение 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Агенцията следва да бъде създадена 
за ограничен период. Нейните 
дейности следва да бъдат оценявани с 
оглед на ефективността на 
постигане на целите и нейните 
работни практики, за да се установи 
дали целите на Агенцията 
продължават да са валидни или са 
отпаднали и на тази основа да се 
определи дали срокът Й на 
функциониране следва да бъде 

(37) Агенцията следва да бъде създадена 
за неопределен период и следователно 
да разполага с постоянен мандат.
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удължен,

Or. en

Обосновка

ENISA остава една от малкото европейски агенции без постоянен мандат. 
Ограниченият във времето мандат пречи на дългосрочните перспективи на ENISA по 
отношение на стратегичното и оперативното планиране, планирането на персонала 
и политическото участие.

Изменение 160
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Агенцията следва да бъде създадена 
за ограничен период. Нейните 
дейности следва да бъдат оценявани с 
оглед на ефективността на 
постигане на целите и нейните 
работни практики, за да се установи 
дали целите на Агенцията 
продължават да са валидни или са 
отпаднали и на тази основа да се 
определи дали срокът Й на 
функциониране следва да бъде 
удължен,

(37) Агенцията следва да бъде създадена 
за неопределен период и да разполага с 
постоянен мандат.

Or. en

Изменение 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се учредява 
Европейска агенция за мрежова и 

1. С настоящия регламент се учредява 
Европейска агенция за мрежова и 
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информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“) с цел допринасяне 
за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в рамките на 
Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване на култура 
на мрежова и информационна сигурност 
сред обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“) с цел допринасяне 
за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в рамките на 
Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване на култура 
на мрежова и информационна сигурност 
сред обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар и създаването на 
пълноценно функциониращ 
европейски цифров единен пазар.

Or. en

Изменение 162
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се учредява 
Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“) с цел допринасяне 
за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в рамките на 
Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване на култура 
на мрежова и информационна сигурност 
сред обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

1. С настоящия регламент се учредява 
Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“) с цел допринасяне 
за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в рамките на 
Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване и 
насърчаване на култура на мрежова и 
информационна сигурност сред 
обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.
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Изменение 163
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията подпомага Комисията, 
останалите институции на Съюза, 
държавите-членки и 
промишлеността, по-специално 
малките и средните предприятия 
(МСП), в спазването на изискванията 
на мрежовата и информационна 
сигурност, заложени в настоящото и 
бъдещото законодателство на Съюза, 
като по този начин допринася за 
гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 164
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целите и задачите на Агенцията не 
накърняват компетенциите на 
държавите-членки относно мрежовата и 
информационна сигурност и във всеки 
случай дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната, 
държавната сигурност (включително 
икономическото благосъстояние на 
държавата, когато въпросите касаят 
аспекти на държавната сигурност) и 

2. Целите и задачите на Агенцията 
допълват компетенциите на държавите-
членки относно мрежовата и 
информационна сигурност и във всеки 
случай дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната, 
държавната сигурност (включително 
икономическото благосъстояние на 
държавата, когато въпросите касаят 
аспекти на държавната сигурност) и 
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дейностите на държавата в областта на 
наказателното право.

дейностите на държавата в областта на 
наказателното право.

Or. ro

Изменение 165
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Агенцията подпомага Комисията, 
Съвета, Европейския парламент и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. ro

Изменение 166
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Агенцията помага на Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.



AM\877955BG.doc 33/77 PE472.314v01-00

BG

Or. ro

Изменение 167
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията укрепва способността и 
подготвеността на Съюза и на 
държавите-членки за предотвратяване, 
установяване и реагиране на проблеми и 
инциденти, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност.

2. Агенцията оказва подкрепа при 
усилването и укрепването на
способността и подготвеността на 
Съюза и на държавите-членки за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на проблеми и инциденти, 
свързани с мрежовата и 
информационната сигурност.

Or. ro

Изменение 168
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията разработва и поддържа 
високо ниво на експертни знания и 
използва тези знания, за да стимулира 
широкото сътрудничество между 
представителите на публичния и 
частния сектор.

3. Агенцията разработва и поддържа 
високо ниво на експертни знания с цел 
да се утвърди в световен мащаб като 
център за високи научни постижения 
по всички въпроси, свързани с 
кибернетичната сигурност, и 
използва тези знания, за да стимулира 
широкото сътрудничество между 
представителите на публичния и 
частния сектор.
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Or. en

Изменение 169
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията насърчава широкото 
сътрудничество между 
заинтересовани страни от публичния 
и частния сектор в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност.  

Or. ro

Изменение 170
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомага Комисията, по нейна
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като Й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

а) подпомага Комисията, Съвета и 
Европейския парламент по тяхна
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като им предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;
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Or. ro

Изменение 171
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомага Комисията, по нейна 
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като Й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

а) подпомага Комисията, органите на 
Съюза и държавите-членки по тяхна
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност; 

Or. ro

Изменение 172
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подпомага екипите за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти (CERT) в държавите-
членки, улеснява въвеждането и 
използването на мрежи на CERT на 
равнището на ЕС и координира 
общоевропейските тренировки за 
спешни компютърни ситуации и 
процедури за реагиране, в които 
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участват най-малко две държави-
членки; 

Or. ro

Изменение 173
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подпомага Комисията при 
подготовката на всеобхватна 
стратегия на Съюза относно 
мрежовата и информационна 
сигурност;

Or. en

Изменение 174
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) насърчава и улеснява 
сътрудничеството между CERT на 
държавите-членки и ЕС; 

Or. ro
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Изменение 175
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията в трансграничните 
им усилия за предотвратяване, 
установяване и реагиране на инциденти, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност;

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията в трансграничните 
им усилия за предотвратяване, 
установяване и реагиране на инциденти, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност; за тази цел развива и 
управлява механизъм за ранно 
предупреждение и реагиране от 
европейски мащаб, който действа в 
допълнение към собствените 
механизми на отделните държави-
членки;

Or. en

Обосновка

Заплахите за киберсигурността отдавна не се спират пред националните граници и 
следователно проблемите не могат да бъдат решени с национални структури. 
Кибернетичните атаки може да ескалират за кратко време в цяла Европа. Когато 
въпроси, свързани с киберсигурността обхващат повече от една държава-членка 
(напр. като източник, цел или средство на кибернетична атака) ENISA следва да 
разполага с капацитет за намеса, предупреждение и координация на реакциите на 
държавите-членки.

Изменение 176
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията в трансграничните 
им усилия за предотвратяване, 

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и европейските институции и 
органи в трансграничните им усилия за 
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установяване и реагиране на инциденти, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност;

предотвратяване, установяване и 
реагиране на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

Or. ro

Изменение 177
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи в 
усилията им за събиране, анализиране и 
разпространяване на данни, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

в) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхно искане или по собствена 
инициатива, в усилията им за 
събиране, анализиране и 
разпространяване на данни, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

Or. en

Изменение 178
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и европейските 
институции, състоянието на мрежовата 
и информационна сигурност в Европа;

г) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и европейските 
институции, по тяхно искане или по 
собствена инициатива, състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа;

Or. en
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Изменение 179
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и европейските 
институции, състоянието на мрежовата 
и информационна сигурност в Европа;

г) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и институциите на 
Съюза, състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа;

Or. en

Изменение 180
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа, по-специално техните усилия 
за разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

д)подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа и съдейства активно по-
специално при разработването, 
насърчаването и обмена на добри 
практики и формулирането и 
прилагането на общовалидни 
стандарти за мрежова и 
информационна сигурност;

Or. ro

Изменение 181
András Gyürk
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа, по-специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

д) насърчава редовното
сътрудничество между компетентните 
държавни органи в Европа, по-
специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти, както и за обмен 
на информация и данни сред 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 182
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа, по-специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа, по-специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти за мрежова и 
информационна сигурност, както и 
култура на управление на риска;

Or. en

Изменение 183
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага Съюза и държавите-
членки да насърчават използването на 

е) подпомага Съюза, държавите-членки, 
публичния и частния сектор да 
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управление на риска и на добри 
практики и стандарти относно 
сигурността в сферата на електронните 
продукти, системи и услуги;

насърчават използването на управление 
на риска и на добри практики относно 
сигурността, на стандарти за 
мрежова и информационна сигурност 
и насърчава „информационната 
сигурност при проектирането“ в 
сферата на електронните и 
съобщителни мрежи, продукти, 
системи и услуги;

Or. en

Обосновка

Както в случая с неприкосновеността на личния живот, киберсигурността не може 
да бъде въведена като ad-hoc механизъм или допълнително възникнала идея във връзка 
с електронните и съобщителните мрежи. Установяването на култура и подход на 
„информационна сигурност при проектирането“ при разработването на мрежи ще 
осигури по-сигурна европейска цифрова екосистема.

Изменение 184
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага Съюза и държавите-членки 
да насърчават използването на 
управление на риска и на добри 
практики и стандарти относно 
сигурността в сферата на електронните 
продукти, системи и услуги;

е) подпомага Съюза и държавите-членки 
по тяхно искане или по собствена 
инициатива да насърчават 
използването на управление на риска и 
на добри практики и стандарти относно 
сигурността в сферата на електронните 
продукти, системи и услуги;

Or. en

Изменение 185
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подкрепя сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 
осведомеността и чрез подпомагане на 
техните усилия за разработване и 
използване на стандарти за управление 
на риска и за сигурността на 
електронните продукти, мрежи и 
услуги;

ж) подкрепя сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 
осведомеността и чрез подпомагане на 
техните усилия за разработване и 
използване на стандарти за управление 
на риска и за сигурността на 
електронните продукти, мрежи, услуги 
и граждански, т.е. публични, частни 
или публично-частни критични 
информационни инфраструктури 
(КИИ);

Or. en

Изменение 186
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подкрепя сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 
осведомеността и чрез подпомагане на 
техните усилия за разработване и 
използване на стандарти за управление 
на риска и за сигурността на 
електронните продукти, мрежи и 
услуги;

ж) подкрепя сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 
осведомеността и чрез подпомагане на 
техните усилия за разработване и 
използване на стандарти за управление 
на риска и за сигурността на 
електронните продукти, мрежи и 
услуги, както и на физическите 
продукти, мрежи и услуги, зависещи 
от тях;

Or. en
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Изменение 187
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) улеснява диалога и обмена на добри 
практики между представители на 
публичния и частния сектор относно
мрежовата и информационна сигурност, 
включително аспекти на борбата 
срещу кибернетичните 
престъпления; подпомага Комисията 
в разработването на политики, в 
които се отчитат аспектите на 
мрежовата и информационна 
сигурност в борбата срещу 
кибернетичните престъпления;

з) обмисля възможността за обмен на 
ноу-хау и на добри практики с други 
органи на Съюза във връзка с 
мрежовата и информационна сигурност;

Or. fr

Обосновка

ENISA може да счита за необходимо извършването на обмен с други органи на ЕС, 
засегнати от проблеми, свързани с мрежовата и информационна сигурност, 
включително с органите за борба срещу кибернетичните престъпления, но няма 
компетенции по отношение на оперативните аспекти на тази борба. Освен това тя 
няма компетенции за пряко сътрудничество с националните органи, отговорни за 
правоприлагането или защитата на неприкосновеността на личния живот, а трябва 
да осъществява контакт с тях чрез мрежата на националните служители за връзка.

Изменение 188
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) улеснява диалога и обмена на добри 
практики между представители на 
публичния и частния сектор относно 

з) улеснява диалога и обмена на добри 
практики между представители на 
публичния и частния сектор относно 
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мрежовата и информационна сигурност, 
включително аспекти на борбата срещу 
кибернетичните престъпления; 
подпомага Комисията в разработването 
на политики, в които се отчитат 
аспектите на мрежовата и 
информационна сигурност в борбата 
срещу кибернетичните престъпления;

мрежовата и информационна сигурност, 
включително аспекти на борбата срещу 
кибернетичните престъпления; 
подпомага Комисията и държавите-
членки, по тяхно искане, в 
разработването на политики, в които се 
отчитат аспектите на мрежовата и 
информационна сигурност в борбата 
срещу кибернетичните престъпления;

Or. en

Обосновка

Като се има предвид систематичният и независим характер на киберсигурността, 
най-добрите практики и мерки следва да се координират на равнището на 
държавите-членки .

Изменение 189
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба, в усилията им за развиване 
на способност за установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност;

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба, в усилията им за развиване 
на способност за установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност, както и за рамка за 
уведомяване за нарушения на 
сигурността;

Or. en

Изменение 190
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба, в усилията им за развиване 
на способност за установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност;

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба или по собствена 
инициатива, в усилията им за 
развиване на способност за 
установяване, анализиране и реагиране 
на проблеми в сферата на мрежовата и 
информационна сигурност;

Or. en

Изменение 191
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба, в усилията им за развиване 
на способност за установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност;

и) подпомага Комисията, държавите-
членки и европейските институции и 
органи, по тяхна молба, в усилията им 
за развиване на способност за 
установяване, анализиране и реагиране 
на проблеми в сферата на мрежовата и 
информационна сигурност;

Or. ro

Изменение 192
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) улеснява диалога и обмена на 
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добри практики между публичния и 
частния сектор, университети и 
изследователски центрове по 
отношение на проблеми и решения, 
свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, 
включително усилията за борба с 
кибернетичните престъпления;

Or. ro

Обосновка

Сътрудничеството между публичния и частния сектор и с академични и научно-
изследователски институти е необходимо за намиране на начини за борба с 
кибернетичните престъпления.  

Изменение 193
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) консултира институциите на 
Съюза и държавите-членки, по тяхно 
искане или по собствена инициатива, 
относно нуждата от научни 
изследвания в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност, за да може да се реагира 
ефективно на настоящите и 
нововъзникващите рискове и заплахи 
за мрежовата и информационна 
сигурност и с оглед на ефективното 
използване на технологиите за 
предотвратяване на риска;

Or. en
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Изменение 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) поема създаването и наблюдава 
функционирането на пълен екип на 
ЕС за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (CERT на 
ЕС), с цел да се противодейства на 
кибернетични атаки срещу 
институции, органи и агенции на ЕС;

Or. en

Обосновка

Поставянето на CERT на ЕС под наблюдението на ENISA осигурява наличието на 
един референтен център в ЕС по въпросите на киберсигурността. Отделен орган на 
CERT на ЕС явно би дублирал целите и задачите на ENISA и това би довело до 
конфликти, борби за правомощия и значителна загуба на средства и усилия. В 
изключително важната област на киберсигурността ЕС не може да си позволи да се 
окаже в положение, в което трети страни не знаят към кого в ЕС да се обърнат в 
случай на заплаха за киберсигурността.

Изменение 195
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) при поискване подпомага 
Комисията и съответните органи 
или институции на ЕС при 
предоставянето на консултации и 
експертни познания във връзка със 
създаването на CERT на европейските 
институции;

Or. en



PE472.314v01-00 48/77 AM\877955BG.doc

BG

Изменение 196
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) в случай на сериозна кибернетична 
заплаха и при изрично поискване от 
страна на държава-членка или на 
орган или институция на 
Европейския съюз оказва помощ при 
оперативните задачи за осигуряване 
на засегнатата мрежа, 
инфраструктура или засегнатите 
данни;

Or. en

Изменение 197
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) подпомага диалога и 
сътрудничеството между Съюза и трети 
държави и международни организации, 
по целесъобразност в сътрудничество с 
Европейската служба за външни 
действия, с оглед насърчаване на 
международното сътрудничество и на 
общ глобален подход към въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност;

й) подпомага диалога и 
сътрудничеството между Съюза и трети 
държави и международни организации, 
по целесъобразност в сътрудничество с 
Европейската служба за външни 
действия, с оглед насърчаване на 
международното сътрудничество и на 
общ глобален подход към въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност;
ENISA следва да бъде създадена като 
единствен европейски център за 
контакт за трети страни и 
международни организации по всички 
въпроси, свързани с 
киберсигурността;
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Or. en

Изменение 198
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) подпомага диалога и 
сътрудничеството между Съюза и трети 
държави и международни организации, 
по целесъобразност в сътрудничество с 
Европейската служба за външни 
действия, с оглед насърчаване на 
международното сътрудничество и на 
общ глобален подход към въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност;

й) подпомага диалога и 
сътрудничеството между Съюза и трети 
държави и международни организации, 
по целесъобразност в сътрудничество 
със съответните европейски органи и 
институции, с оглед насърчаване на 
международното сътрудничество и на 
общ глобален подход към въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност;

Or. en

Изменение 199
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 - буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) предлага обучения посредством 
различни методи – конференции на 
живо или виртуални конференции, 
чрез ментори, онлайн и онсайт. 
Курсовете по компютърна сигурност 
се разработват от водещи 
предприятия в редица области, като 
например мрежова сигурност, 
програмно-техническа експертиза, 
одит, водеща сигурност и приложна 
сигурност;

Or. en



PE472.314v01-00 50/77 AM\877955BG.doc

BG

Изменение 200
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 - буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) подпомага Комисията при 
разработването на стратегия за 
сигурност на информационната и 
съобщителната мрежа; 

Or. ro

Изменение 201
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – букви й а) до й е) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) определя в сътрудничество с 
Комисията и държавите-членки 
общовалидни минимални 
сертификати за киберсигурност, 
стандарти на поведение и 
сътрудничество между 
националните и европейските CERT. 
Агенцията консултира и 
съответните заинтересовани страни 
за определяне на подобни мерки за 
киберсигурност за частни мрежи и 
инфраструктура;
йб) насърчава и подкрепя 
сътрудничеството между отделните 
държави-членки, както и между 
съответните държави-членки и 
европейските CERT в случай на 
произшествие, нападение или 
смущение на мрежи или системи, 
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управлявани или закриляни от тях;
йв) с цел поддържане на координирана 
и бърза общоевропейска система за 
бързо реагиране в случай на 
кибератаки, произшествия или 
нарушения, подкрепя – при 
необходимост и по искане на 
съответната държава-членка –
създаването в рамките на 
съответния CERT на постоянно 
функционираща служба за 
непрекъснатост и устойчивост и 
предоставя необходимите експертни 
познания за осигуряване на готовност 
за незабавно реагиране;
йг) поддържа въвеждането на 
европейски указател на контактните 
звена и насърчава споделянето на 
отговорност и обмена на информация 
и най-добри практики между 
гореспоменатите CERT;
йд) продължава да координира 
провеждането на общоевропейски 
тренировъчни действия за 
подготвеност и устойчивост в 
областта на киберсигурността и да 
анализира резултатите и 
разработването на последващи 
действия от страна на държавите-
членки и ЕС, а така също насърчава 
участието на единомислещи трети 
партньори в тези тренировки;
йе) предоставя на държавите-членки 
и на европейските институции 
научни познания и консултации по 
отношение на участието им в 
международни форуми относно 
информационната сигурност и 
киберсигурността;

Or. en

Обосновка

Относно буква в): Автоматизирането на мерките за сигурност не е достатъчно за 
осигуряване на сигурността на мрежовата информационна сигурност срещу 
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комплексни произшествия или атаки. Във всяка държава-членка следва да се осигури 
постоянна възможност за човешка намеса и координация и експертна помощ.

Изменение 202
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Агенцията може да предприема 
действия по собствена инициатива в 
рамките на обсега и целите на 
настоящия регламент. Когато 
държава-членка поиска от Агенцията 
да предприеме действие, Агенцията 
дава препоръки, а държавата-членка
информира Агенцията как 
препоръките й са били приложени.

Or. en

Изменение 203
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Агенцията действа далновидно 
при използването и анализирането на 
нови и нововъзникващи 
информационни и комуникационни 
технологии. Агенцията отговаря 
ефективно на опасностите и 
заплахите за сигурността, свързани с 
новите и нововъзникващите 
комуникационни технологии.

Or. en
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Изменение 204
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет определя 
общата насока на дейността на 
Агенцията и гарантира, че тя реализира 
своите задачи в съответствие с 
правилата и принципите, заложени в 
настоящия Регламент. Той също така 
гарантира съгласуваността на работата 
на Агенцията с дейностите, 
осъществявани от държавите-членки, 
както и на нивото на Европейския съюз.

1. Управителният съвет определя 
общата насока на дейността на 
Агенцията и гарантира, че тя реализира 
своите задачи в съответствие с 
правилата и принципите, заложени в 
настоящия Регламент. Той осигурява 
ефективното функциониране на 
Агенцията. Той също така гарантира 
съгласуваността на работата на 
Агенцията с дейностите, осъществявани 
от държавите-членки, както и на нивото 
на Европейския съюз. Управителният 
съвет сключва административни 
споразумения с трети страни и 
одобрява всички други инициативи с 
международно измерение.

Or. en

Обосновка

Включването на формулировката относно споразуменията с трети страни и пр. 
следва препоръките на междуинституционалната работна група за агенциите.

Изменение 205
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет приема своите 
процедурни правила в споразумение със 
съответните служби на Комисията.

2. Управителният съвет приема 
процедурните правила за себе си и за 
Изпълнителния съвет в споразумение 
с Комисията. Процедурните правила 
осигуряват балансирано 
представителство на членовете на 
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Управителния съвет в 
Изпълнителния съвет, като се 
отчита необходимостта от 
отразяване на способностите на 
държавите-членки в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност и на последователността и 
ефективността на Изпълнителния 
съвет. Процедурните правила 
позволяват ускорено вземане на 
решение или посредством писмена 
процедура, или чрез провеждане на 
телеконференция.

Or. en

Обосновка

За да се осигури равновесие и ефективност, в процедурните правила на Агенцията 
следва да е указано как се съставя Изпълнителният съвет. Заличаването на 
„службите“ на Комисията отразява както тук, така и на други места измененията 
на Съвета. Все пак, както предложи Съветът, Комисията би следвало да играе по-
важна роля, т.е. да не бъде само консултант.

Изменение 206
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Управителният съвет може да
приема многогодишния план за 
политика по отношение на персонала 
след консултация със службите на 
Комисията и след като надлежно е 
информирал бюджетния орган.

9. Управителният съвет приема 
многогодишния план за политика по 
отношение на персонала след 
консултация със службите на Комисията 
и след като надлежно е информирал 
бюджетния орган.

Or. en

Изменение 207
Anni Podimata
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Управителният съвет може да
приема многогодишния план за 
политика по отношение на персонала 
след консултация със службите на 
Комисията и след като надлежно е 
информирал бюджетния орган.

9. Управителният съвет приема 
многогодишния план за политика по 
отношение на персонала след 
консултация със службите на Комисията 
и след като надлежно е информирал 
бюджетния орган.

Or. en

Изменение 208
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Управителният съвет приема 
набор от критерии за ефективност, 
въз основа на които се извършва 
годишната оценка на дейностите на 
Агенцията и се приемат мерки за 
повишаване на ефективността на 
ENISA. 

.

Or. ro

Изменение 209
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на Управителния съвет 1. Съставът на Управителния съвет 
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включва по един представител на всяка 
държава-членка, трима 
представители, назначени от 
Комисията, както и трима 
представители без право на глас, 
назначени от Комисията, всеки от 
които представлява една от 
следните групи:

включва по един представител на всяка 
държава-членка, оправомощен да 
действа от името на съответната 
държава-членка, и трима 
представители без право на глас, 
назначени от Комисията. Членовете на 
Управителния съвет могат да бъдат 
представлявани от техни 
заместници в съответствие с 
процедурния правилник на 
Управителния съвет.

а) отрасъла на информационните и 
комуникационните технологии;
б) групи на потребителите;
в) академични експерти по мрежова и 
информационна сигурност.

Or. en

Изменение 210
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на Управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава-членка, трима представители, 
назначени от Комисията, както и трима 
представители без право на глас, 
назначени от Комисията, всеки от които 
представлява една от следните групи:

1. Съставът на Управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава-членка, трима представители, 
назначени от Комисията, както и трима 
представители без право на глас, 
назначени от Комисията, както и 
трима представители, назначени от 
Европейския парламент, всеки от 
които представлява една от следните 
групи:

Or. ro

Изменение 211
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност.

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. Те трябва също така да 
разполагат с необходимите 
управленски, административни и 
бюджетни умения за изпълнението 
на задачите, изброени в член 5. 
Членовете на съвета, назначени от 
Комисията, са най-малко с ранг на 
директор. Членове на съвета, 
назначени от държавите-членки, са 
равностойни на членовете на съвета, 
назначени от Комисията.

Or. en

Изменение 212
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на представителите на 
групите, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и в) е четири години. Той може да 
бъде подновяван само еднократно. В 
случай че даден представител прекрати 
своето участие в съответната група, 
Комисията назначава негов заместник.

3. Мандатът на представителите на 
групите, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и в) е три години. Той може да 
бъде подновяван само еднократно. В 
случай че даден представител прекрати 
своето участие в съответната група, 
Комисията назначава негов заместник.

Or. ro

Изменение 213
Giles Chichester
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет провежда 
редовно заседание два пъти годишно. 
Той провежда и извънредни заседания 
по искане на председателя или по 
искане на най-малко една трета от 
членовете си с право на глас.

2. Управителният съвет провежда 
редовно заседание веднъж годишно. 
Той провежда и извънредни заседания 
по искане на председателя или по 
искане на най-малко една трета от 
членовете си с право на глас.

Or. en

Обосновка

В резултат на въвеждането на Изпълнителен съвет с цел постигане на по-голяма 
ефективност на вътрешните действия на Агенцията, броят на редовните заседания 
на Управителния съвет (свързани със значителна административна дейност и 
разходи) следва да бъдат намалени на веднъж годишно. По отношение на 
извънредните заседания проектодокладът въвежда използването на опростена 
ускорена процедура, например чрез телеконференция.

Изменение 214
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За приемането на процедурния 
правилник, вътрешния правилник за 
дейността на Агенцията, бюджета, 
годишната работна програма, както и за 
назначаването, удължаването на 
мандата и освобождаването на 
изпълнителния директор е необходимо 
мнозинство от две трети от всички 
членове на Управителния съвет с право 
на глас.

2. За приемането на процедурния 
правилник, вътрешния правилник за 
дейността на Агенцията, бюджета, 
годишната работна програма, както и за 
назначаването и освобождаването на 
изпълнителния директор, е необходимо 
мнозинство от две трети от всички 
членове на Управителния съвет с право 
на глас.

Or. en
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Изменение 215
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За насърчаване на прозрачността 
и безпроблемното протичане на 
процеса на вземане на решения на 
Управителния съвет, гласуването 
чрез телеконференция се допуска в 
случай че най-малко трима от 
членовете са възпрепятствани да 
присъстват лично поради сериозни и 
непредвидени причини.

Or. en

Изменение 216
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични 
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите 
членове.

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет след 
потвърждение от Европейския 
парламент. Назначаването се извършва 
въз основа на списък от кандидати, 
предложени от Комисията, за срок от 
пет години, въз основа на заслуги и 
документирани административни и 
управленски умения, както и на 
специфични компетенции и опит. 
Комисията организира открит 
конкурс с цел съставяне на списък с 
подходящи кандидати. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат и 
останалите кандидати от списъка с 
кандидати, предложен от Комисията, 
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бива поканен да направи изявления
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите 
членове.

Or. en

Изменение 217
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По предложение на Комисията и 
като се взема предвид доклада за 
оценка и само в случаите, когато 
това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, Управителният съвет 
може да удължава мандата на 
изпълнителния директор за не повече 
от три години.

заличава се

Or. en

Изменение 218
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на изпълнителния директор. В 
рамките на един месец преди 
удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор може да 
бъде поканен да направи изявление 

заличава се
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пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите 
членове.

Or. en

Изменение 219
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на един месец
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор може да бъде
поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове.

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на три месеца
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор, ако бъде
поканен, прави изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и отговаря на въпроси, 
поставени от неговите членове.

Or. en

Изменение 220
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако мандатът не бъде удължен, 
изпълнителният директор остава на 
поста си до назначаването на негов 
правоприемник.

заличава се

Or. en
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Изменение 221
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния 
живот.

1. Изпълнителният директор създава 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
като например отрасъла на 
информационни и комуникационни 
технологии, потребителски групи, 
академични експерти в областта на 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. fr

Обосновка

Постоянната група на заинтересовани страни позволява на частния сектор, на 
потребителските групи и на експертите да бъдат в течение по отношение на 
дейността на ENISA и да споделят проблемите си с нея. Групата не е замислена като 
форум за национални органи за правоприлагане и защита на неприкосновеността на 
личния живот. Европейските органи, чиято задача е да се борят срещу 
кибернетичните престъпления, може да бъдат поканени на заседания на 
Управителния съвет на ENISA и може да вземат участие в работни ad hoc групи.

Изменение 222
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
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изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
например отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
доставчици на електронни 
съобщителни мрежи или услуги, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност, органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот, 
както и други съответни 
заинтересовани страни, като 
например Органа на европейските 
регулатори за електронни съобщения 
(ОЕРЕС).

Or. en

Изменение 223
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
международно признати експерти, 
представляващи съответните
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

Or. en
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Изменение 224
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни 
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
високо квалифицирани експерти, 
представляващи уместни 
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

Or. ro

Изменение 225
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групата се председателства от 
изпълнителния директор.

3. Групата се председателства от 
изпълнителния директор или лицето, 
определено от него във всеки 
конкретен случай.

Or. en

Изменение 226
András Gyürk
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 14, Агенцията 
няма право да разкрива на трети страни 
информация, която обработва или 
получава, за която е поискано
поверително обработване.

1. Без да се засяга член 14, Агенцията 
няма право да разкрива на трети страни 
некласифицирана информация, която 
обработва или получава, за която е 
отправено обосновано искане за
цялостно или частично поверително 
обработване. Ако Агенцията прецени, 
че информацията може да бъде 
оповестена цялостно или частично, 
тя се консултира със страната, 
предоставила информацията, и 
оповестява информацията 
единствено след като страната, 
предоставила информацията, се 
съгласи с оповестяването й.

Or. en

Изменение 227
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите на Агенцията се състоят от 
разходи за персонал, административна и 
техническа поддръжка, разходи за 
инфраструктура и оперативни разходи, 
както и разходи в резултат от договори, 
сключени с трети страни.

2. Разходите на Агенцията се състоят от 
разходи за персонал, административна и 
техническа поддръжка, разходи за 
инфраструктура и оперативни разходи, 
както и разходи в резултат от договори, 
сключени с трети страни. Разходите за 
администрация и за 
административен персонал не 
превишават 40 % от цялостния 
бюджет.

Or. ro
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Изменение 228
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор прилага
бюджета на Агенцията.

1. Изпълнителният директор отговаря
за изпълнението на бюджета на 
Агенцията.

Or. en

Изменение 229
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор прилага
бюджета на Агенцията.

1. Изпълнителният директор отговаря
за изпълнението на бюджета на 
Агенцията.

Or. en

Изменение 230
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор прилага
бюджета на Агенцията.

1. Изпълнителният директор отговаря
за изпълнението на бюджета на 
Агенцията.

Or. en
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Изменение 231
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правен статус Правен статут и седалище

Or. nl

Изменение 232
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел постигане на максимален 
капацитет за реакция, повишаване на 
ефективността и улесняване на по-
тесен контакт с институциите на 
Съюза, държавите-членки и всички 
съответни заинтересовани страни, в 
Брюксел се създава постоянно бюро за 
връзка.

Or. en

Изменение 233
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съветът ще проведе отново 
обсъждания относно седалището, 
като отчита необходимостта да се 
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осигури ефикасно и ефективно 
функциониране на Агенцията.

Or. en

Изменение 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Седалището на Агенцията се 
намира в Ираклион, Крит.

Or. en

Обосновка

Проучването на ENISA показа, че като се има предвид изключително малкия й размер, 
Агенцията функционира безпроблемно и ефикасно от Ираклион, Крит, . Освен това, 
като се има предвид ролята й, една агенция за кирберсигурност следва да е в 
състояние да функционира ефикасно от което и да е място в Европа. 
Административни и други потенциални въпроси относно действието й следва да 
бъдат решавани чрез подобряване на управлението, чрез подходящ персонал, както и 
чрез пълноценното използване на инструментите на информационните технологии.

Изменение 235
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията се учредява в Брюксел.

Or. nl
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Изменение 236
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Административният персонал не 
превишава 20 % от пълния състав на 
персонала.
.

Or. ro

Изменение 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията може да поддържа 
връзки и да си сътрудничи с други
трети държави, както и с 
международни организации и 
междуправителствени органи, 
свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, както и да 
им позволи да участват в съответни 
области от работата на Агенцията, 
когато това е целесъобразно. 
Изпълнителният директор следва да 
внесе заявката за тяхното участие за 
одобрение от Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

ENISA следва да действа като координационен център за информация и разработване 
на политики в областта на европейската мрежова и информационна сигурност и да 
играе активна роля при изграждането и сформирането на сигурна световна интернет 
екосистема. Във връзка с това ENISA следва да има тесни контакти с трети страни 
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и международни органи и общества, като например ICANN (Интернет корпорация за 
присвоени имена и адреси), ITU (Международен съюз по далекосъобщения), IGF 
(Форум за управление на интернет) , IANA (Служба за присвояване на имена и адреси в 
интернет), IETF (Работна група за интернет инженеринг), ISOC (Интернет 
общество) и др.

Изменение 238
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията може да поддържа 
връзки или да си сътрудничи с други 
трети държави и да им позволи да 
участват в съответни области от 
работата на Агенцията, когато това 
е целесъобразно. За насърчаване на 
международния диалог и 
международното сътрудничество, 
когато е целесъобразно Агенцията 
провежда консултации с Комисията 
по въпроси от международно 
значение.

Or. en

Изменение 239
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Агенцията поддържа външната 
политика на Съюза в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност в тясно сътрудничество с 
Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД).
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Or. en

Изменение 240
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент 
и дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в 
член 34 срок.

1. В рамките на пет години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали регламентът следва да 
се преработи с цел допълнително
разширяване на оперативните 
способности на Агенцията.

Or. en

Изменение 241
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
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Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент 
и дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи
допълнително извън определения в 
член 34 срок.

Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали регламентът следва да 
се преработи с цел допълнително
разширяване на оперативните 
способности на Агенцията.

Or. en

Изменение 242
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от 
датата на учредяване, посочена в 
член 34, Комисията извършва оценка 
въз основа на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент 
и дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в 
член 34 срок.

1. На всеки три години Комисията 
извършва оценка въз основа на 
условията, договорени с Управителния 
съвет, като взема под внимание 
гледните точки на всички съответни 
заинтересовани страни. Оценката 
анализира влиянието и ефективността 
на Агенцията при постигането на 
целите, посочени в член 2, както и 
ефективността на работните практики 
на Агенцията. Комисията извършва 
оценката най-вече за да установи дали 
една Агенция е достатъчно 
ефективна и какви мерки са 
необходими за повишаване на 
ефективността й.
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Or. ro

Изменение 243
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент
и дали срокът на съществуването на
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в 
член 34 срок.

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали Агенцията изпълнява 
многогодишния работен план и дали 
Агенцията се нуждае от укрепване или 
от удължаване или адаптиране на 
мандата й.

Or. en

Изменение 244
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 1. В рамките на пет години от датата на 
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учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент 
и дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи
допълнително извън определения в 
член 34 срок.

учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали регламентът следва да 
се преработи с цел допълнително
разширяване на оперативните 
способности на Агенцията.

Or. en

Изменение 245
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка, която е 
приемаща за Агенцията, осигурява
възможно най-добрите условия за 
безпроблемното и ефективно 
функциониране на Агенцията.

Държавите-членки, които са 
приемащи за Агенцията и за 
постоянното бюро за връзка, 
осигуряват възможно най-добрите 
условия за безпроблемното и ефективно 
функциониране на Агенцията.

Or. en

Изменение 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавата-членка осигурява 
възможно най-добрите условия за 
осигуряване на правилното 
функциониране на Агенцията, 
включително подходяща сградна 
инфраструктура, комуникационно 
оборудване, многоезиково училищно 
обучение с европейска насоченост и 
подходящи транспортни връзки.

Or. en

Изменение 247
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Необходимите мерки във връзка с 
настаняването на Агенцията и 
предоставеното й от съответната 
държава-членка оборудване, както и 
специалните правила, валидни в тази 
държава членка за изпълнителния 
директор, членовете на 
Управителния съвет, персонала на 
Агенцията и членовете на техните 
семейства, ще бъдат определени в 
обновено споразумение относно 
седалището между Агенцията и 
приемащата държава-членка. 

Or. en

Изменение 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Срок на съществуване

Агенцията се учредява на […] за срок 
от пет години.

Or. en

Обосновка

(ENISA остава една от малкото европейски агенции без постоянен мандат. 
Ограниченият мандат пречи на дългосрочните перспективи на ENISA по отношение 
на стратегичното и оперативното планиране, планирането на персонала и 
политическото участие.)

Изменение 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се учредява на […] за срок от 
пет години.

Агенцията се учредява на […] за срок от 
седем години.

Or. pl

Обосновка

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Изменение 250
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се учредява на […] за срок 
от пет години.

Агенцията се учредява на […] за 
неопределен срок.

Or. en

Изменение 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се учредява на […] за срок от 
пет години.

Агенцията се учредява на […] за 
неопределен срок.

Or. en


