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Pozměňovací návrh 124

Giles Chichester
Návrh nařízení
Nadpis

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY týkající se 
Evropské agentury pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY, kterým se 
zakládá Nová agentura Evropské unie pro 
bezpečnost sítí a informací (NEUNISA)

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný alternativní název by zdůraznil vytvoření nové, účinnější agentury Unie pro 
bezpečnost sítí a informací.

Pozměňovací návrh 125
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Nadpis

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY týkající se
Evropské agentury pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU a RADY o Evropské 
agentuře pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA)

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(1) Elektronické komunikace, (1) Elektronické komunikace, 
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infrastruktura a služby jsou důležitým 
faktorem hospodářského a sociálního 
rozvoje. Hrají důležitou roli pro společnost 
a jsou obecně rozšířené podobně jako 
zařízení pro dodávku elektřiny a vody. 
Jejich narušení může způsobit značné 
hospodářské škody, což zdůrazňuje 
význam opatření ke zvýšení ochrany 
a odolnosti zaměřených na zajištění 
kontinuity klíčových služeb. Bezpečnost 
elektronických komunikací, infrastruktury 
a služeb, zejména jejich integrity 
a dostupnosti, je postavena před úkoly, 
které se neustále rozšiřují. Obavy 
společnosti vzrůstají v neposlední řadě 
kvůli možným problémům z důvodu 
složitosti systému, nehod, chyb a útoků, 
které mohou mít důsledky pro fyzickou 
infrastrukturu zajišťující služby důležité 
pro blahobyt evropských občanů.

infrastruktura a služby jsou důležitým 
faktorem hospodářského a sociálního 
rozvoje. Hrají důležitou roli pro společnost 
a jsou obecně rozšířené podobně jako 
zařízení pro dodávku elektřiny a vody. 
Komunikační sítě plní funkci sociálního 
a inovačního katalyzátoru, znásobující 
dopad technologie a formující chování 
spotřebitelů, modely podnikání, průmysl, 
občanství a politický život. Jejich narušení 
může způsobit značné fyzické, sociální 
a hospodářské škody, což zdůrazňuje 
význam opatření ke zvýšení ochrany 
a odolnosti zaměřených na zajištění 
kontinuity klíčových služeb. Bezpečnost 
elektronických komunikací, infrastruktury 
a služeb, zejména jejich integrity 
a dostupnosti, je postavena před úkoly, 
které se neustále rozšiřují. Obavy 
společnosti vzrůstají v neposlední řadě 
kvůli možným problémům z důvodu 
složitosti systému, poruch, systémových 
nedostatků, nehod, chyb a útoků, které 
mohou mít důsledky pro elektronickou 
a fyzickou infrastrukturu zajišťující služby 
důležité pro blahobyt evropských občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(2) Oblast hrozeb se neustále mění 
a bezpečnostní události mohou podlomit 
důvěru uživatelů. Vážná narušení 
elektronických komunikací, infrastruktury 
a služeb může mít závažný hospodářský 
a společenský dopad, každodenní narušení 
bezpečnosti, problémy a obtíže mohou 
rovněž otřást důvěrou veřejnosti 

(2) Oblast hrozeb se neustále mění 
a bezpečnostní události mohou podlomit 
důvěru uživatelů. Vážná narušení 
elektronických komunikací, infrastruktury 
a služeb mohou mít závažný hospodářský 
a společenský dopad, a dokonce ohrozit 
lidské životy, každodenní narušení 
bezpečnosti, problémy a obtíže mohou 
rovněž otřást důvěrou veřejnosti 
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v technologie, sítě a služby. v technologie, sítě a služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pravidelné posuzování stavu 
bezpečnosti sítí a informací v Evropě na 
základě spolehlivých evropských údajů je 
proto důležité pro tvůrce politik, odvětví 
a uživatele.

(3) Pravidelné posuzování stavu 
bezpečnosti sítí a informací v Evropě na 
základě spolehlivých evropských údajů, 
jakož i systémových předpovědí budoucího 
vývoje, výzev a hrozeb, a to jak na 
evropské, tak na celosvětové úrovni, je 
proto důležité pro tvůrce politik, odvětví 
a uživatele.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost sítí a informací není pouze otázkou evropskou, ale jedná se o problém 
celosvětový, jak ukázaly nedávné počítačové útoky. Evropská akce a politika v oblasti 
počítačové bezpečnosti nemůže být introspektivní a reaktivní. ENISA by namísto toho měla 
mít globální a aktivní perspektivu, pokud jde o zajištění bezpečného ekosystému elektronické 
sítě.

Pozměňovací návrh 129
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 13. prosince 
2003, že Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která byla 
zřízena na základě návrhu Komise, bude 

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 13. prosince 
2003, že Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která byla 
zřízena na základě návrhu Komise, bude 
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mít sídlo v Řecku ve městě, které určí 
řecká vláda.

mít sídlo v Řecku ve městě, které určí 
řecká vláda. Řecká vláda určila, že ENISA 
bude mít své sídlo v Heraklionu na Krétě. 
Toto řešení vyvolává závažné otázky 
ohledně účinnosti a efektivity agentury, 
a Rada by tudíž měla své rozhodnutí 
znovu zvážit na pozadí těchto parametrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 13. prosince 
2003, že Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která byla 
zřízena na základě návrhu Komise, bude 
mít sídlo v Řecku ve městě, které určí
řecká vláda.

(4) Zástupci členských států rozhodli na 
zasedání Evropské rady dne 13. prosince 
2003, že Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která byla 
zřízena na základě návrhu Komise, bude 
mít sídlo v Řecku, a to v Heraklionu na 
Krétě, jak určila řecká vláda.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od vytvoření agentury se úkoly 
v bezpečnosti sítí a informací změnily 
spolu s technologií, vývojem trhu 
a sociálně ekonomickým vývojem a byly 
předmětem dalšího zvažování a diskuse. 
Unie v reakci na měnící se úkoly 
aktualizovala v řadě dokumentů své 
priority pro politiku bezpečnosti sítí 

(6) Od vytvoření ENISA se úkoly 
v bezpečnosti sítí a informací změnily 
spolu s technologií, vývojem trhu 
a sociálně ekonomickým vývojem a byly 
předmětem dalšího zvažování a diskuse. 
Unie v reakci na měnící se úkoly 
aktualizovala v řadě dokumentů své 
priority pro politiku bezpečnosti sítí 
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a informací, včetně sdělení Komise z roku 
2006 – Strategie pro bezpečnou informační 
společnost – „Dialog, partnerství a posílení 
účasti“ , usnesení Rady z roku 2007 o 
strategii pro bezpečnou informační 
společnost v Evropě , sdělení Komise 
z roku 2009 o ochraně kritické informační 
infrastruktury – „Ochrana Evropy před 
rozsáhlými počítačovými útoky 
a narušením: zvyšujeme připravenost, 
bezpečnost a odolnost“ , závěrů 
předsednictví z ministerské konference o 
ochraně kritické informační infrastruktury 
(CIIP), usnesení Rady z roku 2009 o 
společném evropském přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací . Byla 
uznána potřeba modernizovat a posílit 
agenturu, aby úspěšně přispívala k úsilím 
evropských institucí a členských států za 
účelem rozvoje evropské kapacity pro 
zvládnutí úkolů v bezpečnosti sítí 
a informací. Komise nedávno přijala 
Digitální agendu pro Evropu, vlajkovou 
iniciativu strategie Evropa 2020. Cílem 
tohoto rozsáhlého programu je využít 
a rozvinout potenciál IKT a tento potenciál 
převést do udržitelného růstu a inovací. 
Podpora důvěry v informační společnost je 
jedním ze základních cílů tohoto 
rozsáhlého programu, který zahrnuje řadu 
činností Komise v této oblasti včetně 
tohoto návrhu.

a informací, včetně sdělení Komise z roku 
2006 – Strategie pro bezpečnou informační 
společnost – „Dialog, partnerství a posílení 
účasti“ , usnesení Rady z roku 2007 o 
strategii pro bezpečnou informační 
společnost v Evropě , sdělení Komise 
z roku 2009 o ochraně kritické informační 
infrastruktury – „Ochrana Evropy před 
rozsáhlými počítačovými útoky 
a narušením: zvyšujeme připravenost, 
bezpečnost a odolnost“ , závěrů 
předsednictví z ministerské konference o 
ochraně kritické informační infrastruktury 
(CIIP), usnesení Rady z roku 2009 o 
společném evropském přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací . Byla 
uznána potřeba modernizovat a posílit 
agenturu, aby úspěšně přispívala k úsilím 
evropských institucí a členských států za 
účelem rozvoje evropské kapacity pro 
zvládnutí úkolů v bezpečnosti sítí 
a informací. Komise nedávno přijala 
Digitální agendu pro Evropu, vlajkovou 
iniciativu strategie Evropa 2020. Cílem 
tohoto rozsáhlého programu je využít 
a rozvinout potenciál IKT a tento potenciál 
převést do udržitelného růstu a inovací. 
Podpora důvěry v informační společnost je 
jedním ze základních cílů tohoto 
rozsáhlého programu, který zahrnuje řadu 
činností Komise v této oblasti včetně 
tohoto návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření vnitřního trhu v oblasti 
bezpečnosti elektronických komunikací 
a obecněji v bezpečnosti sítí a informací si 

(7) Opatření vnitřního trhu v oblasti 
bezpečnosti elektronických komunikací 
a obecněji v bezpečnosti sítí a informací si 
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vyžadují různé formy technických 
a organizačních postupů členských států 
a Komise. Nestejnorodé uplatňování těchto 
požadavků může vést k neúčinným řešením 
a vytvářet překážky vnitřního trhu. Je tedy 
třeba vytvořit odborné středisko na 
evropské úrovni, které by poskytovalo 
pokyny, poradenství a na žádost také 
pomoc v otázkách týkajících se 
bezpečnosti sítí a informací a které by bylo 
oporou členských států a evropských 
institucí. Agentura může reagovat na tyto 
potřeby rozvojem a udržováním vysoké 
úrovně odborných znalostí a tím, že bude 
nápomocná členským státům, Komisi 
a následně i podnikatelskému sektoru, aby 
jim pomáhala splňovat právní a regulační 
požadavky bezpečnosti sítí a informací, 
a přispívat tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

vyžadují různé formy technických 
a organizačních postupů členských států 
a Komise. Nestejnorodé uplatňování těchto 
požadavků může vést k neúčinným řešením 
a vytvářet překážky vnitřního trhu. Je tedy 
třeba vytvořit odborné středisko na 
evropské úrovni, které by poskytovalo 
pokyny, poradenství a na žádost také 
pomoc v otázkách týkajících se 
bezpečnosti sítí a informací, které by bylo 
oporou členských států a evropských 
institucí a jež by plnilo hlavní úlohu, 
zejména při předcházení problémům 
síťové a informační bezpečnosti nebo při 
zajišťování rychlých reakcí a řešení 
těchto problémů. Agentura může reagovat 
na tyto potřeby rozvojem a udržováním 
vysoké úrovně odborných znalostí a tím, že 
bude nápomocná členským státům, Komisi 
a následně i podnikatelskému sektoru, aby 
jim pomáhala splňovat právní a regulační 
požadavky bezpečnosti sítí a informací, 
a přispívat tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 133
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8) Agentura by měla plnit úkoly, které jí 
byly uloženy současnými právními 
předpisy Unie v oblasti elektronických 
komunikací, a celkově přispívat k vyšší 
úrovni bezpečnosti elektronických 
komunikací kromě jiného poskytováním 
odborných znalostí a poradenství 
a podporou výměny osvědčených postupů.

(8) Agentura by měla plnit úkoly, které jí 
byly uloženy současnými právními 
předpisy Unie v oblasti elektronických 
komunikací, a celkově přispívat k vyšší 
úrovni bezpečnosti elektronických 
komunikací kromě jiného poskytováním 
odborných znalostí a poradenství,
podporou výměny osvědčených postupů 
a nabízením politických doporučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(11) Agentura by měla přispívat k vysoké 
úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii 
a vytvářet kulturu bezpečnosti sítí 
a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, 
podniků a organizací veřejného sektoru 
v Evropské unii, a napomáhat tak řádnému 
fungování vnitřního trhu.

(11) Agentura by měla přispívat k vysoké 
úrovni bezpečnosti sítí a informací v Unii 
a vytvářet a podporovat kulturu 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Evropské unii, 
a napomáhat tak řádnému fungování 
vnitřního trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem k rostoucí důležitosti 
elektronických sítí a komunikací, které 
nyní představují páteř evropského 
hospodářství, a stávající velikosti 
digitálního hospodářství by mělo dojít 
k výraznému navýšení finančních 
a lidských zdrojů vyčleněných pro 
agenturu, a to tak, aby odpovídaly její 
posílené úloze a úkolům a jejímu 
klíčovému postavení při obraně 
evropského digitálního ekosystému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 
plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi 
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů, 
a přispívat tím ke společnému přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací.

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 
plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností, zejména 
provozovatelů sítí a poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací, výrobců 
vybavení sítí a prodejců softwaru. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi 
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů, 
a přispívat tím ke společnému přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 
plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi 
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů, 
a přispívat tím ke společnému přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací.

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 
plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci a spolupráci s členskými státy 
a zvýšit spolupráci mezi zúčastněnými 
stranami v Evropě zejména zapojením 
příslušných vnitrostátních a evropských 
orgánů a špičkových odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi, 
Evropskému parlamentu a členským 
státům v dialogu s průmyslem při řešení 
bezpečnostních problémů hardwarových 
a softwarových produktů, a přispívat tím ke 
společnému přístupu k bezpečnosti sítí 
a informací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 138
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 

(12) v souboru úkolů by mělo být uvedeno, 
jak má agentura plnit své cíle a současně 
zajistit flexibilitu své činností. Úkoly 
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plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi 
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů, 
a přispívat tím ke společnému přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací.

plněné agenturou by měly obsahovat 
soubor příslušných informací a údajů 
potřebných k uskutečnění analýz rizik pro 
bezpečnost a odolnost elektronických 
komunikací, infrastruktury a služeb 
a k posouzení stavu bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy, Komisí a – je-li to 
vhodné – s relevantními zúčastněnými 
stranami. Agentura by měla zajistit 
koordinaci s členskými státy a zvýšit 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
v Evropě zejména zapojením příslušných 
vnitrostátních orgánů a odborníků 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací do svých činností. 
Agentura by měla být nápomocna Komisi 
a členským státům v dialogu s průmyslem 
při řešení bezpečnostních problémů 
hardwarových a softwarových produktů, 
a přispívat tím ke společnému přístupu 
k bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na výkonné pravomoci Komise a vlastnictví, řízení a provoz síťové infrastruktury 
soukromým sektorem by tyto subjekty neměly být vyloučeny z účastni na konzultacích o 
otázkách spojených s NIS.

Pozměňovací návrh 139
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(13) Agentura by měla působit jako 
referenční bod a budit důvěru díky své 
nezávislosti, kvalitě poradenství, které 
poskytuje, a informacím, které šíří, 
průhlednosti svých postupů a metodám 
práce a náležité péči při plnění uložených 
úkolů. Agentura by měla navázat na 

(13) Agentura by měla působit jako 
referenční bod a budit důvěru díky své 
nezávislosti, kvalitě poradenství, které 
poskytuje, a informacím, které šíří, 
průhlednosti svých postupů a metodám 
práce a náležité péči při plnění uložených 
úkolů. Agentura by měla navázat na 
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vnitrostátní úsilí a úsilí Unie a plnit své 
úkoly v plné spolupráci s členskými státy 
a měla by být otevřena kontaktům 
s průmyslem a ostatními zúčastněnými 
stranami. Agentura by kromě toho měla 
vycházet ze vstupů soukromého sektoru 
a spolupráce s ním, což hraje významnou 
úlohu při zajišťování elektronických 
komunikací, infrastruktur a služeb.

vnitrostátní úsilí a úsilí Unie a plnit své 
úkoly v plné spolupráci s členskými státy 
a instituce Unie a měla by být otevřena 
kontaktům s průmyslem a ostatními 
zúčastněnými stranami. Agentura by kromě 
toho měla vycházet ze vstupů soukromého 
sektoru a spolupráce s ním, což hraje 
významnou úlohu při zajišťování 
elektronických komunikací, infrastruktur 
a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise zahájila Evropské partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem pro 
odolnost jako flexibilní celoevropský 
rámec správy a řízení odolnosti 
infrastruktury IKT, v němž by agentura 
měla sehrávat roli usnadňování a spojovat 
zúčastněné strany veřejného a soukromého 
sektoru za účelem posuzování priorit 
veřejné politiky, hospodářských a tržních 
rozměrů úkolů a opatření pro odolnost 
infrastruktury IKT a určení odpovědnosti 
zúčastněných stran.

(14) Komise zahájila Evropské partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem pro 
odolnost jako flexibilní celoevropský 
rámec správy a řízení odolnosti 
infrastruktury IKT, v rámci něhož by 
agentura měla rozvíjet odborné znalosti 
s cílem posílit úzkou spolupráci mezi 
veřejným a soukromým sektorem a měla 
by sehrávat roli usnadňování a spojovat 
zúčastněné strany veřejného a soukromého 
sektoru za účelem posuzování priorit 
veřejné politiky, hospodářských a tržních 
rozměrů úkolů a opatření pro odolnost 
infrastruktury IKT a určení odpovědnosti 
zúčastněných stran.

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na žádost Komise nebo 
z vlastní iniciativy, aby pomohla rozvoji 
politiky v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Agentura by na požádání měla 
být rovněž nápomocna členským státům 
a evropským institucím a orgánům v jejich 
úsilí rozvíjet politiku a způsobilost 
bezpečnosti sítí a informací.

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na žádost Komise nebo 
z vlastní iniciativy, aby pomohla rozvoji 
politiky v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Agentura by na požádání měla 
být rovněž nápomocna členským státům, 
Úřadu evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických telekomunikací 
(BEREC) a evropským institucím 
a orgánům v jejich úsilí rozvíjet politiku 
a způsobilost bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na žádost Komise nebo 
z vlastní iniciativy, aby pomohla rozvoji 
politiky v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Agentura by na požádání měla 
být rovněž nápomocna členským státům 
a evropským institucím a orgánům v jejich 
úsilí rozvíjet politiku a způsobilost 
bezpečnosti sítí a informací.

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, aby pomohla rozvoji politiky 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací. 
Agentura by na požádání nebo z vlastní 
iniciativy měla být rovněž nápomocna 
členským státům a institucím Unie 
a orgánům v jejich úsilí rozvíjet politiku 
a způsobilost bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ioan Enciu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Agentura by měla Komisi poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na žádost Komise nebo 
z vlastní iniciativy, aby pomohla rozvoji 
politiky v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Agentura by na požádání měla 
být rovněž nápomocna členským státům 
a evropským institucím a orgánům v jejich 
úsilí rozvíjet politiku a způsobilost 
bezpečnosti sítí a informací.

(15) Agentura by měla Komisi, Radě 
a Evropskému parlamentu poskytovat 
poradenství ve formě stanovisek 
a technických a sociálně-ekonomických 
analýz, a to na jejich žádost nebo z vlastní 
iniciativy, aby pomohla rozvoji politiky 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací.
Agentura by na požádání měla být rovněž 
nápomocna členským státům a evropským 
orgánům v jejich úsilí rozvíjet politiku 
a způsobilost bezpečnosti sítí a informací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 144
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(20) Agentura by měla usnadňovat 
spolupráci mezi příslušnými veřejnými 
orgány členských států, zejména 
podporovat rozvoj a výměnu osvědčených 
postupů a norem pro vzdělávací programy 
a programy na zvýšení informovanosti. 
Rozšířená výměna informací mezi 
členskými státy tato opatření usnadní. 
Agentura by měla rovněž podporovat 
spolupráci mezi zúčastněnými stranami 
z veřejného a soukromého sektoru na 
úrovni Unie, zčásti podporou sdílení 
informací, osvětových kampaní 
a vzdělávacích a školících programů.

(20) Agentura by měla usnadňovat 
spolupráci mezi příslušnými veřejnými 
orgány členských států, zejména 
podporovat rozvoj, propagaci a výměnu 
osvědčených postupů a norem pro 
vzdělávací programy a programy na 
zvýšení informovanosti. Rozšířená výměna 
informací mezi členskými státy tato 
opatření usnadní. Agentura by měla rovněž 
podporovat spolupráci mezi zúčastněnými 
stranami z veřejného a soukromého sektoru 
na úrovni Unie, zčásti podporou sdílení 
informací, osvětových kampaní 
a vzdělávacích a školících programů.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 145
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Agentura je, mimo jiné, nápomocna 
příslušným evropským institucím 
a členským státům při přípravě 
a provádění celoevropských veřejných 
vzdělávacích kampaní a koncovým 
uživatelům, s cílem podporovat 
bezpečnější individuální on-line chování 
a zvyšování povědomí o potenciálních 
hrozbách v kybernetickém světě 
(počítačová kriminalita, phishingové 
útoky, botnety, finanční a bankovní 
podvody, ale také základní nástroje 
ověřování a ochrany údajů).

Or. en

Odůvodnění

Příklad z akce „Cybersecurity Awareness Month“, kterou spustila vláda USA v roce 2003. 
Více informací na adrese http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Pozměňovací návrh 146
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(23) Agentura by měla sdílet zkušenosti 
a obecné informace se subjekty 
a agenturami zřízenými právními předpisy 
Evropské unie, které se zabývají 
bezpečností sítí a informací, je-li to účelné 
a vhodné pro vykonávání její působnosti, 
jejích cílů a úkolů.

(23) Agentura by měla sdílet zkušenosti 
a obecné informace se subjekty 
a agenturami zřízenými právními předpisy 
Evropské unie, které se zabývají 
bezpečností sítí a informací, je-li to účelné 
a vhodné pro vykonávání její působnosti, 
jejích cílů a úkolů. Agentura by měla 
přispívat ke stanovení priorit ve výzkumu 
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na evropské úrovni v oblastech odolnosti 
budování sítí a bezpečnosti sítě 
a informací a měla by tlumočit poznatky o 
potřebách průmyslu potenciálním 
výzkumným institucím.

Or. lt

Pozměňovací návrh 147
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(26) Otázky bezpečnosti sítí a informací 
jsou globálními tématy. Je nutná užší 
mezinárodní spolupráce pro zvýšení 
bezpečnostních standardů, zlepšení výměny 
informací a na podporu společného 
globálního přístupu k otázkám 
bezpečnosti sítí a informací. Agentura by 
případně spolu s Evropskou službou pro 
vnější činnost (EEAS) měla za tímto 
účelem podporovat spolupráci se třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(26) Otázky bezpečnosti sítí a informací 
jsou globálními tématy. Je nutná užší 
mezinárodní spolupráce při řešení potřeby 
mezinárodního právního rámce pro 
zvýšení bezpečnostních standardů (včetně 
stanovení společných norem a kodexů 
chování) a zlepšení sdílení informací, jež 
podpoří rychlejší mezinárodní spolupráci, 
jakož i společný globální přístup
k otázkám bezpečnosti sítí a informací. 
Agentura by případně měla za tímto 
účelem prostřednictvím poskytnutí 
nezbytných odborných znalostí a analýz 
příslušným evropským orgánům 
a institucím podporovat větší zapojení 
Evropy a spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Všechna navrhovaná opatření jsou klíčovými prvky pro podporu spolupráce v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti sítí, pokud jde o informace. Vzhledem k tomu, že je 
nutno posílit přítomnost Unie v diskusích o mezinárodní spolupráci, měla by být ENISA 
posílena, aby poskytovala odborné znalosti příslušným orgánům a/nebo institucím EU.
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Pozměňovací návrh 148
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(27) Plnění úkolů agentury by nemělo být 
v rozporu s působností těchto orgánů
a nemělo by předjímat, omezovat nebo se 
překrývat s jejich pravomocemi a úkoly: 
vnitrostátní regulační orgány podle směrnic 
pro sítě a služby elektronických 
komunikací a rovněž Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
zřízené nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1211/2009 a Komunikační 
výbor uvedený ve směrnici 2002/21/ES, 
evropské normalizační orgány, vnitrostátní 
normalizační orgány a stálý výbor podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, předpisů pro 
služby informační společnosti  a dozorčí 
orgány členských států pro oblast ochrany 
fyzických osob s ohledem na zpracování 
osobních údajů a volný pohyb těchto údajů.

(27) Plnění úkolů agentury by nemělo být 
v rozporu s působností těchto orgánů 
a nemělo by předjímat, omezovat nebo se 
překrývat s jejich pravomocemi a úkoly: 
vnitrostátní regulační orgány podle směrnic 
pro sítě a služby elektronických 
komunikací a rovněž Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
zřízené nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1211/2009, jež by měly být 
zastoupeny ve stálé skupině zúčastněných 
stran agentury, a Komunikační výbor 
uvedený ve směrnici 2002/21/ES, evropské 
normalizační orgány, vnitrostátní 
normalizační orgány a stálý výbor podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, předpisů pro 
služby informační společnosti  a dozorčí 
orgány členských států pro oblast ochrany 
fyzických osob s ohledem na zpracování 
osobních údajů a volný pohyb těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(28) s cílem zajistit, aby agentura byla 
efektivní, měly by členské státy a Komise 
být zastoupeny ve správní radě, která by 

(28) s cílem zajistit, aby agentura byla 
efektivní, měly by členské státy a Komise 
být zastoupeny ve správní radě, která by 
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měla vymezit obecné směry činnosti 
agentury a zaručit, že bude své úkoly plnit 
v souladu s tímto nařízením. Správní radě 
by měly být svěřeny pravomoci potřebné 
pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho 
plnění, schvalování příslušných finančních 
předpisů, stanovení průhledných 
pracovních postupů pro přijímání 
rozhodnutí agentury, schvalování 
pracovního programu agentury, přijímání 
svého jednacího řádu a vnitřních 
organizačních předpisů agentury 
a jmenování, rozhodování o prodloužení 
mandátu nebo odvolávání výkonného 
ředitele. Správní rada by měla mít možnost 
vytvářet pracovní orgány, které by jí byly 
nápomocny v plnění úkolů; tyto orgány by 
například mohly navrhovat její rozhodnutí 
nebo sledovat jejich provádění.

měla vymezit obecné směry činnosti 
agentury a zaručit, že bude své úkoly plnit 
v souladu s tímto nařízením. Správní radě 
by měly být svěřeny pravomoci potřebné 
pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho 
plnění, schvalování příslušných finančních 
předpisů, stanovení průhledných 
pracovních postupů pro přijímání 
rozhodnutí agentury, schvalování 
pracovního programu agentury, přijímání 
svého jednacího řádu a vnitřních 
organizačních předpisů agentury 
a jmenování nebo odvolávání výkonného 
ředitele, k němuž dal souhlas Evropský 
parlament. Správní rada by měla mít 
možnost vytvářet pracovní orgány, které by 
jí byly nápomocny v plnění úkolů; tyto 
orgány by například mohly navrhovat její 
rozhodnutí nebo sledovat jejich provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(30) Výkonný ředitel by měl mít možnost 
sestavovat pracovní skupiny ad hoc, které 
by se věnovaly konkrétním otázkám, 
zejména vědeckým či technickým nebo 
otázkám právní nebo socioekonomické 
povahy. Při vytváření pracovních skupin ad 
hoc by výkonný ředitel měl usilovat o 
vstup a využití příslušných vnějších 
odborných znalostí nezbytných k tomu, 
aby byla agentura schopna získat aktuální 
dostupné informace o úkolech bezpečnosti 
souvisejících s rozvojem informační 
společnosti. Agentura by měla zajistit, aby 
byly její pracovní skupiny ad hoc odborně 
způsobilé a reprezentativní a aby v nich 
byli případně podle odborné příslušnosti 

(30) Výkonný ředitel by měl mít možnost 
sestavovat pracovní skupiny ad hoc, které 
by se věnovaly konkrétním otázkám, 
zejména vědecké, technické nebo právní či
socioekonomické povahy. Při vytváření 
pracovních skupin ad hoc by výkonný 
ředitel měl usilovat o vstup a využití 
příslušných vnějších odborných znalostí 
nezbytných k tomu, aby byla agentura 
schopna získat aktuální dostupné 
informace o úkolech bezpečnosti 
souvisejících s rozvojem informační 
společnosti. Agentura by měla zajistit, aby 
byly její pracovní skupiny ad hoc odborně 
způsobilé a reprezentativní a aby v nich 
byli případně podle odborné příslušnosti 
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zahrnuti zástupci veřejné správy členských 
států, soukromého sektoru, včetně 
průmyslu, uživatelů a vědeckých 
odborníků v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Bude-li to nutné, může 
agentura případ od případu přizvat 
jednotlivé odborníky uznané jako odborně 
způsobilé v příslušné oblasti k účasti na 
jednáních pracovních skupin. Jejich výdaje 
by měla hradit agentura v souladu se svými 
vnitřními organizačními předpisy 
a platnými finančními nařízeními.

zahrnuti zástupci veřejné správy členských 
států, institucí Unie, soukromého sektoru, 
včetně průmyslu, uživatelů a vědeckých 
odborníků v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Bude-li to vhodné, může 
agentura případ od případu přizvat 
jednotlivé odborníky uznané jako odborně 
způsobilé v příslušné oblasti k účasti na 
jednáních pracovních skupin. Jejich výdaje 
by měla hradit agentura v souladu se svými 
vnitřními organizačními předpisy 
a platnými finančními nařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(32) Agentura by měla pracovat podle i) 
zásady subsidiarity a zajistit odpovídající 
míru koordinace mezi členskými státy 
v otázkách týkajících se NIS, zvyšovat 
efektivnost vnitrostátních politik a přidávat 
jím tak hodnotu a ii) zásady 
proporcionality nepřesahující rámec toho, 
co je nutné k dosažení cílů vytyčených 
v tomto nařízení.

(32) Agentura by měla pracovat podle i) 
zásady subsidiarity a zajistit odpovídající 
míru koordinace mezi členskými státy 
a vnitrostátními orgány v otázkách 
týkajících se NIS, zvyšovat efektivnost 
vnitrostátních politik a přidávat jím tak 
hodnotu a ii) zásady proporcionality 
nepřesahující rámec toho, co je nutné 
k dosažení cílů vytyčených v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(35) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost agentury, je třeba, aby měla 
k dispozici samostatný rozpočet, který je 
rozhodující měrou financován z příspěvků 
Unie a z příspěvků třetích stran 
zúčastněných na práci agentury. 
Hostitelský nebo jakýkoli jiný členský stát 
by měl mít možnost poskytnout dobrovolné 
příspěvky k příjmům agentury. Všechny 
subvence ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie podléhají rozpočtovému 
procesu Unie. Účetní dvůr by měl navíc 
provádět audit účetnictví.

(35) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost agentury a bylo jí umožněno 
vykonávat další nové úkoly, je třeba, aby 
měla k dispozici dostatečný a samostatný 
rozpočet, který je rozhodující měrou 
financován z příspěvků Unie a z příspěvků 
třetích stran zúčastněných na práci 
agentury. Hostitelský nebo jakýkoli jiný 
členský stát by měl mít možnost 
poskytnout dobrovolné příspěvky 
k příjmům agentury. Všechny subvence ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
podléhají rozpočtovému procesu Unie. 
Účetní dvůr by měl navíc provádět audit 
účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(36) Agentura by měla být nástupcem 
agentury ENISA zřízené nařízením (ES) č. 
460/2004. Podle rozhodnutí zástupců 
členských států na zasedání Evropské rady 
dne 13. prosince 2003 by měl hostitelský 
stát udržovat a rozvíjet současná praktická 
ujednání, aby zajistil hladký a účinný 
provoz agentury, zejména pokud jde o 
spolupráci agentury s Komisí a její pomoc 
Komisi, členským státům a jejich 
příslušným orgánům, ostatním institucím 
a orgánům Unie a zúčastněným stranám 
veřejného a soukromého sektoru v celé 
Evropě.

(36) Agentura by měla být nástupcem 
agentury ENISA zřízené nařízením (ES) č. 
460/2004. Podle rozhodnutí zástupců 
členských států na zasedání Evropské rady 
dne 13. prosince 2003 by měl hostitelský 
stát udržovat a rozvíjet současná praktická 
ujednání, obsažená v dohodě o sídle, aby 
zajistil hladký a účinný provoz agentury, 
zejména pokud jde o spolupráci agentury 
s Komisí a její pomoc Komisi, členským 
státům a jejich příslušným orgánům, 
ostatním institucím a orgánům Unie 
a zúčastněným stranám veřejného 
a soukromého sektoru v celé Evropě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Agentura by měla být schopna 
vyčlenit na žádost členského státu či 
institucí Evropské unie současně až 10 % 
personálu na zajištění podpory 
a odborných znalostí při řešení otázek 
spojených s bezpečnostní sítě a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Agentura by měla být schopna 
vyčlenit na žádost členského státu či 
institucí Evropské unie současně až 10 % 
personálu na zajištění podpory 
a odborných znalostí při řešení otázek 
spojených s bezpečnostní sítě a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 b (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(36b) Ustanovení bodu 47 
interinstitucionální dohody ze 17. května 
2006 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni 
a řádném finančním řízení1 by se měla 
uplatňovat na trvalý mandát agentury 
a žádným rozhodnutím legislativního 
orgánu ve prospěch takového obnovení 
nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového 
orgánu v rámci ročního rozpočtového 
postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu určitou. Její činnosti by měly být 
hodnoceny s ohledem na efektivnost 
v dosahování cílů a v pracovních 
postupech, aby byla stanovena trvalá 
platnost cílů agentury a na základě toho 
případně její činnost prodloužena,

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu neurčitou. Mezi agenturou a Komisí 
by měla být každoročně uzavřena dohoda 
o výkonu, která by zahrnovala obecnou 
hodnotící zprávu o účinnosti a dosažených 
cílech a jež by měla být každoročně 
předkládána Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Kromě 
toho by mělo být každé tři roky provedeno 
nezávislé hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu určitou. Její činnosti by měly být 
hodnoceny s ohledem na efektivnost 
v dosahování cílů a v pracovních 
postupech, aby byla stanovena trvalá 
platnost cílů agentury a na základě toho 
případně její činnost prodloužena,

(37) Jelikož stávající systém pětiletého 
mandátu omezuje schopnost agentury 
vytvářet dlouhodobé plány své činnosti 
a brání kontinuitě její práce, měla by být 
zvážena možnost zrušení dočasnosti jejího 
mandátu.

Or. en

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu určitou. Její činnosti by měly být 
hodnoceny s ohledem na efektivnost 
v dosahování cílů a v pracovních 
postupech, aby byla stanovena trvalá 
platnost cílů agentury a na základě toho 
případně její činnost prodloužena,

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu neurčitou, a měla by mít tudíž trvalý 
mandát.

Or. en

Odůvodnění

ENISA zůstává jednou z mála evropských agentur bez trvalého mandátu. Kratší mandát brání 
této agentuře v dlouhodobém výhledu, pokud jde o strategické a operativní plánování, 
zajišťování personálu a zapojení politiky.

Pozměňovací návrh 160
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu určitou. Její činnosti by měly být 
hodnoceny s ohledem na efektivnost 
v dosahování cílů a v pracovních 
postupech, aby byla stanovena trvalá 
platnost cílů agentury a na základě toho 
případně její činnost prodloužena,

(37) Agentura by měla být vytvořena na 
dobu neurčitou, a měla by mít trvalý 
mandát.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(dále jen „agentura“) pro zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Unii a tím i pro 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(dále jen „agentura“) pro zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Unii a tím i pro 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu
a vytvoření plně funkčního jednotného 
evropského digitálního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská 1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská 
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agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(dále jen „agentura“) pro zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření kultury 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Unii a tím i pro 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(dále jen „agentura“) pro zajištění vysoké 
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, 
zvýšení informovanosti a vytvoření 
a podporu kultury bezpečnosti sítí 
a informací v zájmu občanů, spotřebitelů, 
podniků a organizací veřejného sektoru 
v Unii a tím i pro zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Agentura je Komisi, jiným institucím 
Unie, členským státům a průmyslu –
zejména malých a středním podnikům –
nápomocna při plnění požadavků na 
bezpečnost sítí a informací v současných 
a budoucích právních předpisech Unie, 
a přispívá tím k řádnému fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Úkoly a cíli agentury nejsou dotčeny 2. Úkoly a cíli agentury doplňují
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pravomoci členských států týkající se 
bezpečnosti sítí a informací a v žádném
případě činnosti týkající se veřejné 
bezpečnosti, obrany, státní bezpečnosti 
(včetně hospodářského blahobytu státu, 
když se otázky vztahují na problematiku 
státní bezpečnosti) ani činnosti státu 
v oblastech trestního práva.

pravomoci členských států týkající se 
bezpečnosti sítí a informací a v každém
případě činnosti týkající se veřejné 
bezpečnosti, obrany, státní bezpečnosti 
(včetně hospodářského blahobytu státu, 
když se otázky vztahují na problematiku 
státní bezpečnosti) ani činnosti státu 
v oblastech trestního práva.

Or. ro

Pozměňovací návrh 165
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura je Komisi a členským státům 
nápomocna při plnění právních 
a regulačních požadavků na bezpečnost sítí 
a informací v současných a budoucích 
právních předpisech Unie, a přispívá tím 
k řádnému fungování vnitřního trhu.

1. Agentura je Komisi, Radě, Evropskému 
parlamentu a členským státům nápomocna 
při plnění právních a regulačních 
požadavků na bezpečnost sítí a informací 
v současných a budoucích právních 
předpisech Unie, a přispívá tím k řádnému 
fungování vnitřního trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura je Komisi a členským státům 
nápomocna při plnění právních 
a regulačních požadavků na bezpečnost sítí 
a informací v současných a budoucích 

(Netýká se českého znění.)
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právních předpisech Unie, a přispívá tím 
k řádnému fungování vnitřního trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura zvyšuje schopnost
a připravenost Unie a členských států 
předcházet problémům a incidentům 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, 
odhalovat je a reagovat na ně.

2. Agentura nabízí pomoc při zvyšování 
a posilování schopnosti a připravenosti
Unie a členských států předcházet 
problémům a incidentům v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, odhalovat je 
a reagovat na ně.

Or. ro

Pozměňovací návrh 168
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura rozvíjí a udržuje vysokou 
úroveň odbornosti a využívá ji k tomu, aby 
podněcovala širokou spolupráci subjektů 
veřejného a soukromého sektoru.

3. Agentura rozvíjí a udržuje vysokou 
úroveň odbornosti tak, aby se stala 
v celosvětovém měřítku centrem excelence 
ve všech oblastech týkajících se počítačové 
bezpečnosti, a využívá tuto odbornost
k tomu, aby podněcovala širokou 
spolupráci subjektů veřejného 
a soukromého sektoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura podporuje širokou 
spolupráci mezi veřejností a subjekty 
soukromého sektoru v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací.  

Or. ro

Pozměňovací návrh 170
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) pomáhá Komisi na její žádost nebo 
z vlastní iniciativy při rozvoji politiky 
bezpečnosti sítí a informací poskytováním 
poradenství, stanovisek a technických 
a socioekonomických analýz 
a vykonáváním přípravných prací pro 
tvorbu a novelizaci právních předpisů Unie 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

a) pomáhá Komisi, Radě a Evropskému 
parlamentu na jejich žádost nebo z vlastní 
iniciativy při rozvoji politiky bezpečnosti 
sítí a informací poskytováním poradenství, 
stanovisek a technických 
a socioekonomických analýz 
a vykonáváním přípravných prací pro 
tvorbu a novelizaci právních předpisů Unie 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) pomáhá Komisi na její žádost nebo 
z vlastní iniciativy při rozvoji politiky 
bezpečnosti sítí a informací poskytováním 
poradenství, stanovisek a technických 
a socioekonomických analýz 
a vykonáváním přípravných prací pro 
tvorbu a novelizaci právních předpisů Unie 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

a) pomáhá Komisi, orgánům Unie 
a členským státům na jejich žádost nebo 
z vlastní iniciativy při rozvoji politiky 
bezpečnosti sítí a informací poskytováním 
poradenství, stanovisek a technických 
a socioekonomických analýz 
a vykonáváním přípravných prací pro 
tvorbu a novelizaci právních předpisů Unie 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 172
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – písm. a a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

aa) pomáhá skupinám pro reakci na 
počítačové hrozby (CERT) v členských 
státech, usnadňuje instalaci a používání 
sítí CERT na úrovni EU a koordinuje 
celoevropská cvičení v oblasti 
počítačových hrozeb a postupy reakce, 
pokud jsou dotčeny alespoň dva členské 
státy; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 173
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – písm. a a (nové)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

aa) pomáhá Komisi při přípravě 
komplexní strategie Unie v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ab) podporuje a usnadňuje spolupráce 
mezi sítěmi CERT členských států a EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 175
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy 
a Komisí v jejich úsilí zaměřeném na šíření 
mezinárodních informací za účelem 
předcházení bezpečnostním událostem 
bezpečnosti sítí a informací, jejich 
odhalování a reakce na ně;

b) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy 
a Komisí v jejich úsilí zaměřeném na šíření 
mezinárodních informací za účelem 
předcházení bezpečnostním událostem 
bezpečnosti sítí a informací, jejich 
odhalování a reakce na ně; za tímto účelem 
vytvoří a bude provozovat mechanismus 
včasného varování a reakce evropského 
rozměru, který bude fungovat jako 
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doplněk vlastního mechanismu členských 
států;

Or. en

Odůvodnění

Hrozby pro počítačovou bezpečnost již dávno nekopírují vnitrostátní hranice, a nemohou být 
tudíž řešeny vnitrostátními strukturami. Počítačové útoky mohou dosáhnout celoevropských 
rozměrů v řádu vteřin. ENISA by měla mít možnost zasáhnout, vydat výstrahu a koordinovat 
reakci členských států, kdykoli se problém s počítačovou bezpečností dotkne více než jednoho 
členského státu (např. jako zdroj, cíl nebo prostředník počítačového útoku). 

Pozměňovací návrh 176
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy 
a Komisí v jejich úsilí zaměřeném na šíření 
mezinárodních informací za účelem 
předcházení bezpečnostním událostem 
bezpečnosti sítí a informací, jejich 
odhalování a reakce na ně;

b) usnadňuje spolupráci mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy 
a evropskými institucemi a orgány v jejich 
úsilí zaměřeném na šíření mezinárodních 
informací za účelem předcházení 
bezpečnostním událostem bezpečnosti sítí 
a informací, jejich odhalování a reakce na 
ně;

Or. ro

Pozměňovací návrh 177
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) pomáhá členským státům a evropským c) pomáhá na požádání nebo z vlastní 
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institucím a orgánům v jejich úsilí 
zaměřeném na sběr, analýzu a šíření údajů 
o bezpečnosti sítí a informací;

iniciativy členským státům a evropským 
institucím a orgánům v jejich úsilí 
zaměřeném na sběr, analýzu a šíření údajů 
o bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelně posuzuje stav bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy a evropskými 
institucemi;

d) pravidelně na požádání nebo z vlastní 
iniciativy posuzuje stav bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy a evropskými 
institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelně posuzuje stav bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy a evropskými institucemi;

d) pravidelně posuzuje stav bezpečnosti sítí 
a informací v Evropě ve spolupráci 
s členskými státy a institucemi Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě, zejména jejich 
úsilí zaměřené na rozvoj a výměnu 
osvědčených postupů a norem;

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě a aktivně 
spolupracuje, zejména pokud jde o 
vytváření, propagování a výměnu 
osvědčených postupů a formulování 
a provádění společných norem bezpečnosti 
sítí a informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě, zejména jejich 
úsilí zaměřené na rozvoj a výměnu 
osvědčených postupů a norem;

e) podporuje pravidelnou spolupráci mezi 
příslušnými veřejnými orgány v Evropě, 
zejména jejich úsilí zaměřené na rozvoj 
a výměnu osvědčených postupů a norem, 
jakož i sdílení informací a údajů mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě, zejména jejich 
úsilí zaměřené na rozvoj a výměnu 

e) podporuje spolupráci mezi příslušnými 
veřejnými orgány v Evropě, zejména jejich 
úsilí zaměřené na rozvoj a výměnu 
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osvědčených postupů a norem; osvědčených postupů a norem bezpečnosti 
sítí a informací, jakož i kulturu řízení 
rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

f) pomáhá Unii a členským státům 
povzbuzovat využívání řízení rizik 
a osvědčených postupů a norem 
bezpečnosti pro elektronické produkty, 
systémy a služby;

f) pomáhá Unii, členským státům 
a veřejnému a soukromému sektoru 
povzbuzovat využívání řízení rizik,
osvědčených postupů a norem bezpečnosti
sítí a informací a posilovat kulturu 
„bezpečnosti informací již od návrhu“ pro 
elektronické a komunikační sítě, produkty, 
systémy a služby;

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě soukromí, nemůže být počítačová bezpečnost elektronických 
a komunikačních sítí zavedena jako mechanismus ad hoc nebo ex post. Tím, že se při 
budování sítí vytvoří kultura a přístup „bezpečnosti informací již od návrhu“, bude zajištěna 
větší bezpečnost evropského digitálního ekosystému.

Pozměňovací návrh 184
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

f) pomáhá Unii a členským státům 
povzbuzovat využívání řízení rizik 
a osvědčených postupů a norem 
bezpečnosti pro elektronické produkty, 

f) pomáhá na požádání nebo z vlastní 
iniciativy Unii a členským státům 
povzbuzovat využívání řízení rizik 
a osvědčených postupů a norem 
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systémy a služby; bezpečnosti pro elektronické produkty, 
systémy a služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

g) podporuje spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami veřejného 
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
mimo jiné podporou sdílení informací 
a zvyšování informovanosti 
a usnadňováním jejich úsilí zaměřeného na 
rozvoj a přejímání standardů řízení rizik 
a bezpečnosti elektronických produktů, sítí 
a služeb;

g) podporuje spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami veřejného 
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
mimo jiné podporou sdílení informací 
a zvyšování informovanosti 
a usnadňováním jejich úsilí zaměřeného na 
rozvoj a přejímání standardů řízení rizik 
a bezpečnosti elektronických produktů, sítí,
služeb a občanské – veřejné, soukromé 
nebo veřejně-soukromé – kritické 
informační infrastruktury (CII);

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

g) podporuje spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami veřejného 
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
mimo jiné podporou sdílení informací 
a zvyšování informovanosti 
a usnadňováním jejich úsilí zaměřeného na 
rozvoj a přejímání standardů řízení rizik 
a bezpečnosti elektronických produktů, sítí 
a služeb;

g) podporuje spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami veřejného 
a soukromého sektoru na úrovni Unie, 
mimo jiné podporou sdílení informací 
a zvyšování informovanosti 
a usnadňováním jejich úsilí zaměřeného na 
rozvoj a přejímání standardů řízení rizik 
a bezpečnosti elektronických produktů, sítí 
a služeb, jakož i na nich závislých 
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fyzických produktů, sítí a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

h) usnadňuje dialog a výměnu 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými 
stranami veřejného a soukromého sektoru 
týkajících se bezpečnosti sítí a informací, 
včetně aspektů boje proti počítačové 
trestné činnosti; pomáhá Komisi při 
tvorbě politik, které berou v úvahu aspekty 
boje proti počítačové trestné činnosti 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací;

h) zvažuje výměnu osvědčených postupů 
s jinými orgány Unie, pokud jde o 
bezpečnost sítí a informací;

Or. fr

Odůvodnění

Zatímco ENISA může být vyzvána k zapojení do výměny s jinými orgány EU, které jsou 
dotčeny otázkami bezpečnosti sítí a informací, včetně orgánů zodpovědných za boj proti 
počítačové kriminalitě, nenese žádnou odpovědnost za provozní aspekty takového úkolu. V 
náplni její práce není ani přímá spolupráce s vnitrostátními orgány odpovědnými za 
vymáhání práva nebo ochranu soukromí, jež musí být kontaktovány prostřednictvím sítě 
vnitrostátních kontaktních kanceláří.

Pozměňovací návrh 188
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

h) usnadňuje dialog a výměnu osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami 
veřejného a soukromého sektoru týkajících 

h) usnadňuje dialog a výměnu osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami 
veřejného a soukromého sektoru týkajících 
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se bezpečnosti sítí a informací, včetně 
aspektů boje proti počítačové trestné 
činnosti; pomáhá Komisi při tvorbě politik, 
které berou v úvahu aspekty boje proti 
počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

se bezpečnosti sítí a informací, včetně 
aspektů boje proti počítačové trestné 
činnosti; pomáhá Komisi a na požádání 
také členským státům při tvorbě politik, 
které berou v úvahu aspekty boje proti 
počítačové trestné činnosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k systémové povaze a vzájemné provázanosti by osvědčené postupy a politiky 
v oblasti počítačové bezpečnosti měly být koordinovány také z úrovně členských států.

Pozměňovací návrh 189
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – bod i

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

i) pomáhá členským státům a evropským 
institucím a orgánům na jejich žádost 
v úsilí rozvíjet detekci, analýzu a schopnost 
reakce v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací;

i) pomáhá členským státům a evropským 
institucím a orgánům na jejich žádost 
v úsilí rozvíjet detekci, analýzu a schopnost 
reakce v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací, jakož i rámec pro oznamování 
při porušení bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – bod i

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

i) pomáhá členským státům a evropským 
institucím a orgánům na jejich žádost 
v úsilí rozvíjet detekci, analýzu a schopnost 
reakce v oblasti bezpečnosti sítí 

i) pomáhá členským státům a evropským 
institucím a orgánům na jejich žádost nebo 
z vlastní iniciativy v úsilí rozvíjet detekci, 
analýzu a schopnost reakce v oblasti 
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a informací; bezpečnosti sítí a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 3 – odstavec 1 – bod i

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

i) pomáhá členským státům a evropským 
institucím a orgánům na jejich žádost 
v úsilí rozvíjet detekci, analýzu a schopnost 
reakce v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací;

i) pomáhá Komisi, členským státům 
a evropským institucím a orgánům na 
jejich žádost v úsilí rozvíjet detekci, 
analýzu a schopnost reakce v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 192
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ia) usnadňuje dialog a výměnu 
osvědčených postupů mezi veřejným 
a soukromým sektorem, univerzitami 
a výzkumnými centry, pokud jde problémy 
a řešení související s bezpečností sítí 
a informací, včetně úsilí o boj proti 
počítačové kriminalitě;

Or. ro
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Odůvodnění

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a s akademickými a výzkumnými orgány je 
nezbytná v zájmu nalezení možností boje proti počítačové kriminalitě.  

Pozměňovací návrh 193
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ia) poskytuje institucím Unie a členským 
státům na požádání nebo z vlastní 
iniciativy poradenství ohledně potřeb 
výzkumu v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací s cílem umožnit účinnou 
reakci na současná a nově vznikající 
rizika a hrozby bezpečnosti sítí 
a informací a účinně využívat technologie 
pro prevenci rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ia) vytvoří plnohodnotnou Skupinu EU 
pro reakci na počítačové hrozby (EU 
CERT) s cílem čelit počítačovým útokům 
proti institucím, orgánů a agenturám EU 
a bude dohlížet na její činnost;

Or. en
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Odůvodnění

Podřízení EU CERT dohledu ze strany ENISA zajistí jediný referenční bod v EU pro oblasti 
počítačové bezpečnosti. Samostatný orgán EU CERT se jednoznačně překrývá s cíli a úkoly 
ENISA, což povede ke konfliktům, bojům o působnost a výraznému plýtvání penězi a úsilím. V 
tak zásadní oblasti, jakou je počítačová bezpečnost, si EU nemůže dovolit skončit v situaci, 
kdy třetí strany „nevědí, koho v EU kontaktovat“ v případě hrozby pro počítačovou 
bezpečnost.

Pozměňovací návrh 195
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ia) na požádání pomůže Komisi 
a příslušným orgánům či institucím EU 
tím, že poskytne poradenství a odborné 
znalostí při zakládání sítě CERT 
evropských institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ib) v případě závažné hrozby počítačového 
útoku pomáhá členským státům nebo 
orgánům/institucím Evropské unie na 
jejich výslovné požádání při plnění 
operativních úkolů pro zabezpečení 
postižené sítě, infrastruktury či údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

j) podporuje dialog a spolupráci Unie se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, případně ve spolupráci 
s Evropskou službou pro vnější činnost 
(EEAS), prosazuje mezinárodní spolupráci 
a globální společný přístup k problematice 
bezpečnosti sítí a informací;

j) podporuje dialog a spolupráci Unie se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, případně ve spolupráci 
s Evropskou službou pro vnější činnost 
(EEAS), prosazuje mezinárodní spolupráci 
a globální společný přístup k problematice 
bezpečnosti sítí a informací; ENISA by 
měla být založena jako jediné evropské 
kontaktní místo pro třetí země 
a mezinárodní organizace ve všech 
otázkách týkajících se počítačové 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

j) podporuje dialog a spolupráci Unie se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, případně ve spolupráci 
s Evropskou službou pro vnější činnost 
(EEAS), prosazuje mezinárodní spolupráci 
a globální společný přístup k problematice 
bezpečnosti sítí a informací;

j) podporuje dialog a spolupráci Unie se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, případně ve spolupráci 
s příslušnými evropskými 
orgány/institucemi, prosazuje mezinárodní 
spolupráci a globální společný přístup 
k problematice bezpečnosti sítí 
a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ja) nabízí odbornou přípravu formou 
několika metod – živých a virtuálních 
konferencí, poradců, on-line a na místě; 
kurzy počítačové bezpečnosti rozvíjejí 
vedoucí zástupci průmyslu v řadě oblastí 
včetně bezpečnosti sítě, forenzní oblasti, 
auditu, vedoucích pozic v oblasti 
bezpečnosti a bezpečnosti aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ja) pomáhá Komisi při přípravě strategie 
EU v oblasti bezpečnosti informačních 
a komunikačních sítí; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 201
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a až j f (nová)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(ja) ve spolupráci s Komisí a členskými 
státy vymezuje certifikaci minimální 
počítačové bezpečnosti, normy chování 
a postupy spolupráce mezi vnitrostátními 
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a evropskými sítěmi CERT. Agentura také 
konzultuje relevantní zúčastněné strany 
s cílem vymezit podobná opatření v oblasti 
počítačové bezpečnosti pro soukromé sítě 
a infrastrukturu;
jb) propaguje a podporuje spolupráci mezi 
příslušnými členskými státy a evropskými 
sítěmi CERT v případě nehod, útoků či 
poruch postihujících jimi spravované 
nebo chráněné sítě nebo systémy;
jc) v zájmu vytvoření koordinovaného 
a rychlého celoevropského systému rychlé 
reakce na počítačové útoky, nehody či 
poruchy podporuje – je-li to nezbytné a na 
požádání dotčeného členského státu –
vytvoření non-stop služby trvalé odolnosti 
v rámci použitelné sítě CERT a poskytuje 
nezbytné odborné znalosti pro zajištění 
trvalé připravenosti k reakci;
jd) podporuje přijetí evropského seznamu 
„kontaktních míst“ a sdílení odpovědnost 
a výměnu informací a osvědčených 
postupů mezi výše uvedenými sítěmi 
CERT;
je) pokračuje v koordinaci celoevropské 
připravenosti v oblasti počítačové 
bezpečnosti a cvičení odolnosti, 
a v analýze jejich výstupu a následných 
kroků, jež mají být učiněny členskými 
státy a EU, a podporuje účast podobně 
smýšlejících třetích stran na těchto 
cvičeních;
jf) nabízí odborné znalosti a poradenství 
členským státům a evropským institucím 
v souvislosti s jejich účastí na 
mezinárodních fórech o bezpečnosti sítí 
a informací a o počítačové bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění

K písmenu c): Automatizace bezpečnosti nestačí pro zajištění náležité bezpečnosti sítí 
a informací před komplexními nehodami a útoky. V každém členském státě je nutné zajistit 
interakci, koordinaci a odborné znalosti osob, a to non-stop.
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Pozměňovací návrh 202
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Agentura může v rámci oblasti 
působnosti a cílů tohoto nařízení jednat 
z vlastní iniciativy. V případě, že členský 
stát požádal agenturu, aby jednala, 
předloží agentura svá doporučení 
a členský stát informuje agenturu o tom, 
jakým způsobem provedl její doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Agentura aktivně využívá a analyzuje 
nové a vznikající informační 
a komunikační technologie. Agentura 
účinně reaguje na bezpečnostní rizika 
a hrozby, jež představují nové a vznikající 
informační a komunikační technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada stanoví obecné směry 
činnosti agentury a zajišťuje, aby agentura 
pracovala v souladu s předpisy a zásadami 
stanovenými v tomto nařízení. Rovněž 
zajišťuje, aby práce agentury byla 
v souladu s činnostmi členských států 
a Unie.

1. Správní rada stanoví obecné směry 
činnosti agentury a zajišťuje, aby agentura 
pracovala v souladu s předpisy a zásadami 
stanovenými v tomto nařízení. Zajistí 
účinné fungování agentury. Rovněž 
zajišťuje, aby práce agentury byla 
v souladu s činnostmi členských států 
a Unie. Správní rada přijme správní 
ujednání se třetími zeměmi a schválí 
jakékoli další iniciativy mezinárodního 
rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Text o ujednáních se třetími zeměmi atd. vyplývá z doporučení interinstitucionální pracovní 
skupiny pro agentury.

Pozměňovací návrh 205
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada přijímá svůj jednací řád po 
dohodě s příslušnými útvary Komise.

2. Správní rada přijímá svůj jednací řád 
a jednací řád výkonné rady po dohodě 
s Komisí. Jednací řád zajistí vyvážené 
zastoupení členů správní rady ve výkonné 
radě, při zohlednění potřeby odrážet 
schopnosti členských států v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, a kontinuitu 
a účinnost výkonné rady. Jednací řád 
umožní urychlená rozhodnutí buď 
písemným postupem nebo prostřednictvím 
konferencí na dálku.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění vyváženosti a účinnost by se měl jednací řád agentury zabývat složeným 
výkonné rady. Vypuštění „útvarů“ Komise odpovídá znění Rady na tomto místě i jinde. Úloha 
Komise by však měla být silnější než jen konzultační, jak to navrhuje Rada.

Pozměňovací návrh 206
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

9. Správní rada může po konzultaci 
s útvary Komise a po náležitém 
informování rozpočtového orgánu přijmout
víceletý plán zaměstnanecké politiky.

9. Správní rada po konzultaci s útvary 
Komise a po náležitém informování 
rozpočtového orgánu přijme víceletý plán 
zaměstnanecké politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

9. Správní rada může po konzultaci 
s útvary Komise a po náležitém 
informování rozpočtového orgánu přijmout
víceletý plán zaměstnanecké politiky.

9. Správní rada po konzultaci s útvary 
Komise a po náležitém informování 
rozpočtového orgánu přijme víceletý plán 
zaměstnanecké politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

9a. Správní rada přijme soubor 
výkonnostních kritérií jako základ pro 
každoroční hodnocení činnosti agentury 
a pro přijetí opatření pro zvýšení účinnosti 
ENISA. 

.

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, tří 
zástupců jmenovaných Komisí a tří 
zástupců jmenovaných Komisí bez 
hlasovacího práva, z nichž každý zastupuje 
jednu z těchto skupin:

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, 
pověřeného jednat jménem tohoto státu, 
a tří zástupců jmenovaných Komisí bez 
hlasovacího práva. Členové správní rady 
mohou být nahrazeni náhradníky 
v souladu s jednacím řádem správní rady.

a) odvětví informačních a komunikačních 
technologií;
b) skupiny spotřebitelů;
c) vědečtí odborníci v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, tří 
zástupců jmenovaných Komisí a tří 
zástupců jmenovaných Komisí bez 
hlasovacího práva, z nichž každý zastupuje 
jednu z těchto skupin:

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce každého členského státu, tří 
zástupců jmenovaných Komisí, tří zástupců
jmenovaných Komisí bez hlasovacího 
práva a tří zástupců jmenovaných 
Evropskými parlamentem, z nichž každý 
zastupuje jednu z těchto skupin:

Or. ro

Pozměňovací návrh 211
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové rady a jejich náhradníci jsou 
jmenováni na základě stupně své 
zkušenosti a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací.

2. Členové rady a jejich náhradníci jsou 
jmenováni na základě stupně své 
zkušenosti a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací. Mají rovněž 
nezbytné manažerské, administrativní 
a rozpočtové dovednosti potřebné k plnění 
úkolů uvedených v článku 5. Členové rady 
jmenovaní Komisí jsou na úrovni ředitelů 
nebo na vyšší úrovni. Členové rady 
jmenovaní členskými státy jsou si rovni se 
členy rady jmenovanými Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období zástupců skupin 3. Funkční období zástupců skupin 
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uvedených v bodě 1 písm. a), b) a c) je 
čtyři roky. Toto funkční období může být 
jednou prodlouženo. Ukončí-li zástupce 
spojení s příslušnou zájmovou skupinou, 
Komise jmenuje náhradu.

uvedených v bodě 1 písm. a), b) a c) je tři
roky. Toto funkční období může být jednou 
prodlouženo. Ukončí-li zástupce spojení 
s příslušnou zájmovou skupinou, Komise 
jmenuje náhradu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 213
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada koná pravidelná zasedání 
dvakrát ročně. Z podnětu předsedy nebo na 
žádost nejméně jedné třetiny svých členů 
s hlasovacím právem pořádá rovněž 
mimořádná zasedání.

2. Správní rada koná pravidelná zasedání 
jednou ročně. Z podnětu předsedy nebo na 
žádost nejméně jedné třetiny svých členů 
s hlasovacím právem pořádá rovněž 
mimořádná zasedání.

Or. en

Odůvodnění

Jako důsledek vzniku výkonného výboru a v zájmu zefektivnění vnitřní práce agentury by se 
měl počet pravidelných setkání výkonného výboru (která si vyžádají značnou administrativu 
a náklady) snížit na jedno za rok. Pokud jde o mimořádné schůze, zavádí návrh zprávy použití 
zjednodušených zrychlených postupů, jako jsou konference na dálku.

Pozměňovací návrh 214
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro schválení jednacího řádu, vnitřních 
organizačních předpisů, rozpočtu, ročního 
pracovního programu agentury a pro 
jmenování, prodloužení funkčního období
nebo odvolání výkonného ředitele je 

2. Pro schválení jednacího řádu, vnitřních 
organizačních předpisů, rozpočtu, ročního 
pracovního programu agentury a pro 
jmenování nebo odvolání výkonného 
ředitele je zapotřebí dvoutřetinové většiny 
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zapotřebí dvoutřetinové většiny členů 
správní rady s hlasovacím právem.

členů správní rady s hlasovacím právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu podpory transparentnosti 
a bezproblémového procesu rozhodování 
správní rady by mělo být v případě zásadní 
a nepředvídané překážky osobní účasti 
alespoň tří členů rady umožněno pořádání 
konferencí na dálku.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada. Výkonný ředitel je jmenován 
na období pěti let ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě výsledků 
a doložených administrativních a řídicích 
schopností a rovněž konkrétní odbornosti 
a zkušenosti. Před jmenováním může být
kandidát zvolený správní radou vyzván, 
aby před příslušným výborem Evropského 
parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl
otázky členů tohoto orgánu.

2. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává 
správní rada poté, co tuto volbu potvrdí 
Evropský parlament. Výkonný ředitel je 
jmenován na období pěti let ze seznamu 
kandidátů navržených Komisí na základě 
výsledků a doložených administrativních 
a řídicích schopností a rovněž konkrétní 
odbornosti a zkušenosti. Komise za účelem 
sestavení seznamu vhodných kandidátů 
uspořádá otevřené výběrové řízení. Před 
jmenováním jsou kandidát zvolený správní 
radou a ostatní kandidáti na seznamu 
navržení Komisí vyzváni, aby před 
příslušným výborem Evropského 
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parlamentu učinili prohlášení 
a zodpověděli otázky členů tohoto orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jednající na návrh Komise 
může s přihlédnutím k hodnotící zprávě 
a pouze v těch případech, kdy je to 
odůvodněno povinnostmi a požadavky 
agentury, prodloužit funkční období 
výkonného ředitele maximálně o tři roky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. O svém záměru prodloužit funkční 
období výkonného ředitele informuje 
správní rada Evropský parlament. 
Výkonný ředitel může být do jednoho 
měsíce před prodloužením svého 
funkčního období vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. O svém záměru prodloužit funkční 
období výkonného ředitele informuje 
správní rada Evropský parlament. Výkonný 
ředitel může být do jednoho měsíce před 
prodloužením svého funkčního období 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů.

5. O svém záměru prodloužit funkční 
období výkonného ředitele informuje 
správní rada Evropský parlament. Výkonný 
ředitel do tří měsíců před prodloužením 
svého funkčního období učiní, je-li 
vyzván, prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl otázky jeho členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud není funkční období 
prodlouženo, setrvá výkonný ředitel ve své 
funkci až do jmenování svého nástupce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 



PE472.314v01-00 54/67 AM\877955CS.doc

CS

stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro 
ochranu soukromí.

stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací.

Or. fr

Odůvodnění

Stálá skupina zúčastněných stran umožní soukromému sektoru, skupinám spotřebitelům 
a odborníkům zapojení do činnosti ENISA a sdílení jejich problémů. Tato skupina není 
zamýšlena jako fórum pro orgány pro vymáhání vnitrostáního práva a ochranu soukromí. 
Evropské orgány pověřené bojem proti počítačové kriminalitě mohou být přizvány na schůze 
správní rady ENISA a mohou se účastnit ad hoc pracovních skupin.

Pozměňovací návrh 222
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
poskytovatelé sítí nebo služeb elektronické 
komunikace, skupiny spotřebitelů, vědečtí 
odborníci v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací a donucovací orgány, orgány 
pro ochranu soukromí a další relevantní 
zúčastněné strany, jako je například Úřad 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC).

Or. en

Pozměňovací návrh 223
András Gyürk
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z mezinárodně uznávaných 
odborníků zastupujících příslušné 
zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z odborníků zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

1. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele ustaví stálou skupinu zúčastněných 
stran složenou z vysoce kvalifikovaných 
odborníků zastupujících příslušné 
zúčastněné strany, jako je odvětví 
informačních a komunikačních technologií, 
skupiny spotřebitelů, vědečtí odborníci 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
a donucovací orgány a orgány pro ochranu 
soukromí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 225
András Gyürk
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Skupině předsedá výkonný ředitel. 3. Skupině předsedá výkonný ředitel nebo 
osoba, kterou ad hoc určí.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 14, nesděluje 
agentura třetím osobám informace, které 
zpracovává, které obdržela a pro které bylo 
vyžádáno důvěrné zacházení.

1. Aniž je dotčen článek 14, nesděluje 
agentura třetím osobám neutajované
informace, které zpracovává, které 
obdržela a pro které bylo odůvodněně
vyžádáno zcela či částečně důvěrné 
zacházení. Pokud agentura zjistí, že je 
možné informaci zcela nebo částečně 
zveřejnit, projedná nejdříve její zveřejnění 
se stranou, která informaci poskytla, 
a tuto informaci zveřejní teprve 
v okamžiku, kdy strana, která informaci 
poskytla, zveřejnění schválí.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje agentury zahrnují výdaje na 
zaměstnance, správu, technickou podporu, 
infrastrukturu a provoz a výdaje 

2. Výdaje agentury zahrnují výdaje na 
zaměstnance, správu, technickou podporu, 
infrastrukturu a provoz a výdaje 
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vyplývající ze smluv uzavřených s třetími 
stranami.

vyplývající ze smluv uzavřených s třetími 
stranami. Náklady na správu a personální 
zajištění nepřekročí 40 % celkového 
rozpočtu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 228
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočet agentury plní výkonný ředitel. 1. Za plnění rozpočtu agentury je 
odpovědný výkonný ředitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočet agentury plní výkonný ředitel. 1. Za plnění rozpočtu agentury je 
odpovědný výkonný ředitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočet agentury plní výkonný ředitel. 1. Za plnění rozpočtu agentury je 
odpovědný výkonný ředitel.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Právní postavení Právní postavení a sídlo

Or. nl

Pozměňovací návrh 232
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. V zájmu maximalizace schopnosti 
reagovat, zvyšovat svou účinnost 
a usnadňovat užší kontakt s institucemi 
Unie, členskými státy a všemi 
relevantními zúčastněnými stranami bude 
v Bruselu vytvořena kontaktní kancelář.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)



AM\877955CS.doc 59/67 PE472.314v01-00

CS

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rada zvonu zváží umístění sídla, 
přičemž vezme v úvahu potřebu zajistit 
účinné a efektivní fungování agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura má sídlo v Heraklionu na 
Krétě.

Or. en

Odůvodnění

Studie ENISA ukázala, že vzhledem ke své velmi malé velikosti agentura z krétského 
Heraklionu funguje bezproblémově a účinně. Kromě toho by agentura pro počítačovou 
bezpečnost měla být vzhledem ke své úloze schopna účinně fungovat z jakéhokoli místa 
v Evropě. Administrativní a další případné provozní otázky by měly být řešeny 
prostřednictvím lepšího řízení, náležitého personálního vybavení a plného využívání nástrojů 
informační technologie.

Pozměňovací návrh 235
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura má sídlo v Bruselu.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 236
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. Počet administrativních zaměstnanců 
nepřekročí 20% celkového počtu 
zaměstnanců.
.

Or. ro

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

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura může udržovat kontakt 
s jinými třetími zeměmi, mezinárodními 
organizacemi a mezivládními orgány 
činnými v oblasti bezpečností sítí 
a informací, spolupracovat s nimi 
a dovolit jim účastnit se podle potřeby 
příslušných oblastí činnosti agentury. 
Jejich účast by měl výkonný ředitel 
předložit ke schválení výkonnému výboru.

Or. en

Odůvodnění

ENISA by měla fungovat jako kontaktní místo pro informace a vývoj politiky v oblasti 
Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací a měla by hrát aktivní úlohu při vytváření 
a formování bezpečného globálního internetového ekosystému. ENISA by tudíž měla mít úzký 
kontakt se třetími zeměmi a mezinárodními orgány a společnostmi, jako je ICANN, ITU, IGF, 
IANA, IETF, ISOC atd.
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Pozměňovací návrh 238
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Agentura může udržovat kontakt 
s jinými třetími zeměmi, spolupracovat 
s nimi a dovolit jim účastnit se podle 
potřeby příslušných oblastí činnosti 
agentury. V zájmu posílení 
mezinárodního dialogu a spolupráce 
konzultuje agenturu, je-li to vhodné, také 
Komise, a to v relevantních 
mezinárodních záležitostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2b. Agentura podporuje vnější politiky 
Unie v oblasti bezpečnosti sítí a informací 
v úzké spolupráci s Evropskou službou 
pro vnější činnost (EEAS).

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 
účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34.

1. Do pěti let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda by nařízení mělo být 
novelizováno s cílem rozšířit operativní 
schopnosti agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 
účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34.

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda by nařízení mělo být 
novelizováno s cílem rozšířit operativní 
schopnosti agentury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 
účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34.

1. Každé tři roky provede Komise 
s ohledem na stanoviska všech příslušných 
zúčastněných stran hodnocení na základě 
mandátu dohodnutého se správní radou. 
Hodnocení posoudí vliv a efektivnost 
agentury v dosahování cílů uvedených 
v článku 2 a pracovních postupů agentury. 
Komise provádí hodnocení zejména proto, 
aby mohla určit, zda je agentura dostatečně 
účinná a jaká opatření jsou nezbytná ke 
zvýšení účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 243
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda agentura plní svůj víceletý 
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účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34.

pracovní plán, a posoudí, zda je nutné 
agenturu posílit nebo její mandát rozšířit 
či přizpůsobit.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do tří let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda je agentura stále ještě 
účinným nástrojem, a rozhodnout, zda má 
být období činnosti agentury prodlouženo 
nad rámec období stanoveného v článku 
34.

1. Do pěti let od data zřízení uvedeného 
v článku 34 provede Komise s ohledem na 
stanoviska všech příslušných zúčastněných 
stran hodnocení na základě mandátu 
dohodnutého se správní radou. Hodnocení 
posoudí vliv a efektivnost agentury 
v dosahování cílů uvedených v článku 2 
a pracovních postupů agentury. Komise 
provádí hodnocení zejména proto, aby 
mohla určit, zda by nařízení mělo být 
novelizováno s cílem rozšířit operativní 
schopnosti agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 30 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Hostitelský členský stát agentury zajistí co 
nejlepší podmínky pro plynulou a účinnou 
činnost agentury.

Hostitelské členské státy agentury a stálé 
kontaktní kanceláře zajistí co nejlepší 
podmínky pro plynulou a účinnou činnost 
agentury.



AM\877955CS.doc 65/67 PE472.314v01-00

CS

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát poskytne co nejlepší 
možné podmínky, aby zajistil řádné 
fungování agentury, včetně vhodné 
infrastruktury budov, komunikačních 
zařízení, vícejazyčného a evropsky 
orientovaného vzdělávání a dostačující 
dopravní infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nezbytná opatření týkající se umístění, 
které je agentuře zajištěno členským 
státem, a zařízení, která tento členský stát 
poskytl, ale i konkrétní pravidla vztahující 
se v tomto členském státě na výkonného 
ředitele, členy správní rady, zaměstnance 
agentury a jejich rodinné příslušníky 
v tomto členském státě stanoví nová 
dohoda o sídle uzavřená mezi agenturou 
a hostitelským členským státem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 33

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Trvání dohody

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
pěti let.

Or. en

Odůvodnění

(ENISA zůstává jednou z mála evropských agentur bez trvalého mandátu. Kratší mandát 
brání této agentuře v dlouhodobém výhledu, pokud jde o strategické a operativní plánování, 
zajišťování personálu a zapojení politiky.)

Pozměňovací návrh 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 33

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
pěti let.

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
sedmi let.

Or. pl

Odůvodnění

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



AM\877955CS.doc 67/67 PE472.314v01-00

CS

Pozměňovací návrh 250
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 33

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
pěti let.

Agentura se zřizuje ke dni […] na 
neomezenou dobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 33

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
pěti let.

Agentura se zřizuje ke dni […] na dobu 
neurčitou.

Or. en


