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Τροπολογία 124

Giles Chichester
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA))

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση του 
Νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (NEUNISA)

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη εναλλακτική ονομασία δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός νέου, 
αποτελεσματικότερου Οργανισμού της Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Τροπολογία 125
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν αφορά το κείμενο στην ελληνική γλώσσα
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA))

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA))

Or. en

Τροπολογία 126
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι 
υποδομές και οι υπηρεσίες αποτελούν 
ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κοινωνία και έχουν καταστεί πανταχού 
παρούσες υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως 
η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Η 
διακοπή της παροχής τους μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές οικονομικές 
ζημίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη 
σημασία λήψης μέτρων για την ενίσχυση 
της προστασίας και της ανθεκτικότητας τα 
οποία θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
συνέχισης παροχής των κρίσιμης σημασίας 
υπηρεσιών. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, ιδίως η ακεραιότητα και η 
διαθεσιμότητα τους, αντιμετωπίζουν 
συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις. Αυτό 
προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία 
στην κοινωνία, ιδίως εξαιτίας του 
ενδεχομένου να ανακύψουν προβλήματα 
λόγω της πολυπλοκότητας των 
συστημάτων, λόγω ατυχημάτων, 
σφαλμάτων και επιθέσεων που μπορούν να 
έχουν επιπτώσεις στην υλική υποδομή που 
παρέχει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για 
την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

(1) Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι 
υποδομές και οι υπηρεσίες αποτελούν 
ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την 
κοινωνία και έχουν καταστεί πανταχού
παρούσες υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως 
η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Τα 
δίκτυα επικοινωνιών λειτουργούν 
καταλυτικά για την κοινωνία και την 
καινοτομία, πολλαπλασιάζοντας τον 
αντίκτυπο της τεχνολογίας και 
διαμορφώνοντας τις συμπεριφορές των 
καταναλωτών, τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, τους οικονομικούς κλάδους, 
καθώς επίσης τον ρόλο του πολίτη και τη 
συμμετοχή του στην πολιτική. Η διακοπή 
της παροχής τους μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικές υλικές, κοινωνικές και
οικονομικές ζημίες, γεγονός που 
υπογραμμίζει τη σημασία λήψης μέτρων 
για την ενίσχυση της προστασίας και της 
ανθεκτικότητας τα οποία θα αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της συνέχισης παροχής 
των κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών. Η 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
των υποδομών και των υπηρεσιών, ιδίως η 
ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα τους, 
αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες 
προκλήσεις. Αυτό προκαλεί ολοένα και 
μεγαλύτερη ανησυχία στην κοινωνία, ιδίως 
εξαιτίας του ενδεχομένου να ανακύψουν 
προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας 
των συστημάτων, λόγω δυσλειτουργιών, 
συστημικών αστοχιών, ατυχημάτων, 
σφαλμάτων και επιθέσεων που μπορούν να 
έχουν επιπτώσεις στην ηλεκτρονική και 
την υλική υποδομή που παρέχει υπηρεσίες 
ζωτικής σημασίας για την ευημερία των 
Ευρωπαίων πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 127
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η φύση των απειλών μεταβάλλεται 
συνεχώς και τα περιστατικά που 
σχετίζονται με την ασφάλεια μπορούν να 
κλονίσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών. 
Ενώ οι σοβαρές διαταραχές των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 
υποδομών και των υπηρεσιών μπορούν να 
επιφέρουν μείζονες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις, οι καθημερινές 
παραβιάσεις της ασφάλειας, τα 
προβλήματα και οι οχλήσεις κινδυνεύουν 
επίσης να διαβρώσουν τη εμπιστοσύνη του 
κοινού στην τεχνολογία, στα δίκτυα και 
στις υπηρεσίες.

(2) Η φύση των απειλών μεταβάλλεται 
συνεχώς και τα περιστατικά που 
σχετίζονται με την ασφάλεια μπορούν να 
κλονίσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών. 
Ενώ οι σοβαρές διαταραχές των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 
υποδομών και των υπηρεσιών μπορούν να 
επιφέρουν μείζονες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις, ακόμα και να 
θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, οι 
καθημερινές παραβιάσεις της ασφάλειας, 
τα προβλήματα και οι οχλήσεις 
κινδυνεύουν επίσης να διαβρώσουν τη 
εμπιστοσύνη του κοινού στην τεχνολογία, 
στα δίκτυα και στις υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 128
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Συνεπώς, η τακτική εκτίμηση της 
κατάστασης της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη με βάση 
αξιόπιστα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι 
σημαντική για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τον κλάδο και τους χρήστες.

(3) Συνεπώς, η τακτική εκτίμηση της 
κατάστασης της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη με βάση 
αξιόπιστα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς 
και η συστηματική πρόγνωση των 
μελλοντικών εξελίξεων, προκλήσεων και 
απειλών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντική για 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τον 
κλάδο και τους χρήστες



PE472.314v01-00 6/76 AM\877955EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών δεν είναι πρόβλημα μόνο ευρωπαϊκό, είναι και 
παγκόσμιο, όπως έχουν δείξει πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η ευρωπαϊκή δράση και 
πολιτική στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν μπορεί να είναι εσωστρεφής και να 
συνιστά απλώς αντίδραση σε γεγονότα. Αντίθετα, ο ENISA πρέπει να έχει σφαιρική και 
προορατική αντίληψη όσον αφορά τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς 
οικοσυστήματος ηλεκτρονικών δικτύων.

Τροπολογία 129
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας η οποία 
θα προσδιοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση.

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας η οποία 
θα προσδιοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση όρισε 
ότι ο ENISA θα έχει την έδρα του στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Η ρύθμιση αυτή 
εγείρει σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα του Οργανισμού, και για 
τούτο πρέπει το Συμβούλιο να 
επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω 
παραμέτρους.

Or. en

Τροπολογία 130
Άννυ Ποδηματά
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας η οποία 
θα προσδιοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση.

(4) Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, 
κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2003, 
αποφάσισαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος 
επρόκειτο να ιδρυθεί βάσει πρότασης 
υποβαλλόμενης από την Επιτροπή, θα είχε 
την έδρα του σε πόλη της Ελλάδας, η 
οποία η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε 
ότι θα είναι το Ηράκλειο της Κρήτης.

Or. en

Τροπολογία 131
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Από τη δημιουργία του Οργανισμού
και μετέπειτα, οι προκλήσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
μεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων, των εξελίξεων στην αγορά και 
των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, και 
αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω 
προβληματισμού και διαλόγου. 
Ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις, η Ένωση έχει επικαιροποιήσει 
τις προτεραιότητες της πολιτικής της όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών σε μια σειρά εγγράφων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η ανακοίνωση 
της Επιτροπής του 2006 «Στρατηγική για 
ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας –
Διάλογος, πνεύμα συνεργασίας και 
ενίσχυση των ικανοτήτων», το ψήφισμα 

(6) Από τη δημιουργία του ENISA και 
μετέπειτα, οι προκλήσεις όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
μεταβλήθηκαν λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων, των εξελίξεων στην αγορά και 
των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, και 
αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω 
προβληματισμού και διαλόγου. 
Ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις, η Ένωση έχει επικαιροποιήσει 
τις προτεραιότητες της πολιτικής της όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών σε μια σειρά εγγράφων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται η ανακοίνωση 
της Επιτροπής του 2006 «Στρατηγική για 
ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας –
Διάλογος, πνεύμα συνεργασίας και 
ενίσχυση των ικανοτήτων», το ψήφισμα 
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του Συμβουλίου του 2007 για μια 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της 
πληροφορίας στην Ευρώπη», η 
ανακοίνωση του 2009 «Προστασία 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας 
- Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης 
κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, 
της ασφάλειας και της ικανότητας 
αποκατάστασης», τα συμπεράσματα της 
προεδρίας της υπουργικής διάσκεψης για 
την «Προστασία υποδομών πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας» (CIIP), το ψήφισμα του 
Συμβουλίου του 2009 «για μια ευρωπαϊκή 
συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών». 
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και ενίσχυσης του Οργανισμού ώστε να 
συμβάλλει επιτυχώς στις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών να αναπτύξουν ευρωπαϊκά 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, 
η Επιτροπή ενέκρινε το «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», μια 
εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το εν λόγω 
σφαιρικό θεματολόγιο αποσκοπεί στην 
εκμετάλλευση και προώθηση των 
δυνατοτήτων των ΤΠΕ προκειμένου οι εν 
λόγω δυνατότητες να μετασχηματιστούν 
σε αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία. Η 
προώθηση της εμπιστοσύνης και της 
πίστης στην κοινωνία της πληροφορίας 
αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
του εν λόγω σφαιρικού θεματολογίου, στο 
πλαίσιο του οποίου αναγγέλθηκαν 
ορισμένες δράσεις που πρόκειται να 
αναλάβει η Επιτροπή στο εν λόγω πεδίο, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παρούσα 
πρόταση.

του Συμβουλίου του 2007 για μια 
«Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της 
πληροφορίας στην Ευρώπη», η 
ανακοίνωση του 2009 «Προστασία 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας 
- Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης 
κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, 
της ασφάλειας και της ικανότητας 
αποκατάστασης», τα συμπεράσματα της 
προεδρίας της υπουργικής διάσκεψης για 
την «Προστασία υποδομών πληροφοριών 
ζωτικής σημασίας» (CIIP), το ψήφισμα του 
Συμβουλίου του 2009 «για μια ευρωπαϊκή 
συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών». 
Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και ενίσχυσης του Οργανισμού ώστε να 
συμβάλλει επιτυχώς στις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών να αναπτύξουν ευρωπαϊκά 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, 
η Επιτροπή ενέκρινε το «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη», μια 
εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το εν λόγω 
σφαιρικό θεματολόγιο αποσκοπεί στην 
εκμετάλλευση και προώθηση των 
δυνατοτήτων των ΤΠΕ προκειμένου οι εν 
λόγω δυνατότητες να μετασχηματιστούν 
σε αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία. Η 
προώθηση της εμπιστοσύνης και της 
πίστης στην κοινωνία της πληροφορίας 
αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους 
του εν λόγω σφαιρικού θεματολογίου, στο 
πλαίσιο του οποίου αναγγέλθηκαν 
ορισμένες δράσεις που πρόκειται να 
αναλάβει η Επιτροπή στο εν λόγω πεδίο, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παρούσα 
πρόταση.

Or. en
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Τροπολογία 132
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα μέτρα για την εσωτερική αγορά 
στον τομέα της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
γενικότερα της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών απαιτούν διαφορετικές 
μορφές τεχνικών και οργανωτικών 
εφαρμογών από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Η ετερόκλητη εφαρμογή των εν 
λόγω απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη αποδοτικότητας και να 
δημιουργήσει φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου 
εμπειρογνωσίας το οποίο θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και, 
εφόσον κληθεί, συνδρομή επί θεμάτων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, στο οποίο να μπορούν να 
στηρίζονται τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο Οργανισμός 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις εν λόγω 
ανάγκες αναπτύσσοντας και διατηρώντας 
ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας και 
συνδράμοντας τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και, κατά συνέπεια, τον 
επιχειρηματικό κλάδο, παρέχοντας βοήθεια 
ώστε να ανταποκριθούν στις νομικές και 
ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, συμβάλλοντας 
έτσι στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(7) Τα μέτρα για την εσωτερική αγορά 
στον τομέα της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
γενικότερα της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών απαιτούν διαφορετικές 
μορφές τεχνικών και οργανωτικών 
εφαρμογών από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Η ετερόκλητη εφαρμογή των εν 
λόγω απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη αποδοτικότητας και να 
δημιουργήσει φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός κέντρου 
εμπειρογνωσίας το οποίο θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και, 
εφόσον κληθεί, συνδρομή επί θεμάτων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, στο οποίο να μπορούν να 
στηρίζονται τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το οποίο 
θα αναλάβει μείζονα ρόλο στην πρόληψη 
των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών – ή 
στο να παρέχει ταχείες αποκρίσεις και 
λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ο 
Οργανισμός μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
εν λόγω ανάγκες αναπτύσσοντας και 
διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και συνδράμοντας τα 
κράτη μέλη, την Επιτροπή και, κατά 
συνέπεια, τον επιχειρηματικό κλάδο, 
παρέχοντας βοήθεια ώστε να 
ανταποκριθούν στις νομικές και 
ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών, συμβάλλοντας 
έτσι στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. lt
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Τροπολογία 133
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στο πεδίο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, 
γενικά, να συμβάλλει σε ένα ενισχυμένο 
επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωσία και συμβουλές και 
προωθώντας την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

(8) Ο Οργανισμός πρέπει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στο πεδίο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, 
γενικά, να συμβάλλει σε ένα ενισχυμένο 
επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
εμπειρογνωσία και συμβουλές,
προωθώντας την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικώνκαι διατυπώνοντας προτάσεις 
για θέματα πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 134
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
διαπλάθει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος 
των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
διαπλάθει και προωθεί μια αντίληψη για 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
προς όφελος των πολιτών, των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι 
στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. ro
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Τροπολογία 135
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 a) Δεδομένης της αυξανόμενης 
σημασίας των ηλεκτρονικών δικτύων και 
επικοινωνιών, που αποτελούν πλέον τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, και του μεγέθους που έχει 
στην πράξη η ψηφιακή οικονομία, πρέπει 
να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι για τη 
χρηματοδότηση και οι ανθρώπινοι πόροι 
του Οργανισμού, κατ’ αντιστοιχία προς 
τον ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
καθήκοντά του και την καθοριστική του 
θέση όσον αφορά την προάσπιση του 
ευρωπαϊκού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Or. en

Τροπολογία 136
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
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υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, και ιδιαίτερα τους 
παρόχους δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τους 
κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύων και 
τους εμπόρους λογισμικού. Ο Οργανισμός 
πρέπει να παρέχει συνδρομή στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατά τη 
διεξαγωγή του διαλόγου με τον κλάδο για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας 
σε προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 137
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
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την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό και τη συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και να ενισχύει τη συνεργασία 
μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων στην 
Ευρώπη, ιδίως εμπλέκοντας στις 
δραστηριότητές του τους αρμόδιους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου του 
ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών.  Ο Οργανισμός 
πρέπει να παρέχει συνδρομή στην 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στα κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. ro

Τροπολογία 138
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 

(12) Για μια σειρά καθηκόντων πρέπει να 
καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, παρέχοντάς του παράλληλα 
ευελιξία στο έργο του. Στα καθήκοντα που 
εκτελεί ο Οργανισμός πρέπει να 
συγκαταλέγονται η συλλογή κατάλληλων 
πληροφοριών και δεδομένων που είναι 
αναγκαία για τη διεξαγωγή αναλύσεων των 
κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και 
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την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της 
κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

την ανθεκτικότητα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών, καθώς και για την εκτίμηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και, όπου είναι σκόπιμο, τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους 
συμφερόντων, της κατάστασης όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τα κράτη μέλη και να 
ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των άμεσα 
ενδιαφερομένων στην Ευρώπη, ιδίως 
εμπλέκοντας στις δραστηριότητές του τους 
αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα στο 
πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη κατά τη διεξαγωγή του 
διαλόγου με τον κλάδο για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας σε 
προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, 
συμβάλλοντας έτσι σε μια συνεργατική 
προσέγγιση της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και ότι η ιδιοκτησία, η 
διαχείριση και η λειτουργία των υποδομών των δικτύων ανάγονται στον ιδιωτικό τομέα, οι 
φορείς αυτοί δεν αποκλείονται από τις διαβουλεύσεις με θέμα την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Τροπολογία 139
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς και να εμπνέει 

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς και να εμπνέει 



AM\877955EL.doc 15/76 PE472.314v01-00

EL

εμπιστοσύνη χάρη στην ανεξαρτησία του, 
την ποιότητα των συμβουλών που παρέχει 
και των πληροφοριών που διαδίδει, τη 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας του και την ταχύτητα με την 
οποία εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει 
ως βάση τις εθνικές προσπάθειες και τις 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και να 
είναι ανοικτός σε επαφές με τον κλάδο και 
άλλους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους. 
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός πρέπει να 
αξιοποιεί τις εισροές από τον ιδιωτικό 
τομέα και τη συνεργασία με αυτόν, καθώς 
ο εν λόγω τομέας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών.

εμπιστοσύνη χάρη στην ανεξαρτησία του, 
την ποιότητα των συμβουλών που παρέχει 
και των πληροφοριών που διαδίδει, τη 
διαφάνεια των διαδικασιών και μεθόδων 
λειτουργίας του και την ταχύτητα με την 
οποία εκτελεί τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει 
ως βάση τις εθνικές προσπάθειες και τις 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και, 
επομένως, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης και να είναι 
ανοικτός σε επαφές με τον κλάδο και 
άλλους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους. 
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός πρέπει να 
αξιοποιεί τις εισροές από τον ιδιωτικό 
τομέα και τη συνεργασία με αυτόν, καθώς 
ο εν λόγω τομέας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 140
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή δημιούργησε την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού 
Τομέα για την Ανθεκτικότητα, η οποία 
αποτελεί ένα ευέλικτο πανευρωπαϊκό 
πλαίσιο διαχείρισης της ανθεκτικότητας 
των υποδομών ΤΠΕ και στην οποία ο 
Οργανισμός πρέπει να διαδραματίσει 
διευκολυντικό ρόλο, συνενώνοντας τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
συζητήσουν τις προτεραιότητες της 
δημόσιας πολιτικής καθώς και τις 

(14) Η Επιτροπή δημιούργησε την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού 
Τομέα για την Ανθεκτικότητα, η οποία 
αποτελεί ένα ευέλικτο πανευρωπαϊκό 
πλαίσιο διαχείρισης της ανθεκτικότητας 
των υποδομών ΤΠΕ εντός του οποίου ο 
Οργανισμός πρέπει να αναπτύξει 
εμπειρογνωμοσύνη για να ενθαρρύνεται 
στενότερη συνεργασία δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και πρέπει να 
διαδραματίσει διευκολυντικό ρόλο, 
συνενώνοντας τους ενδιαφερόμενους 
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οικονομικές και εμπορικές διαστάσεις των 
προκλήσεων και των μέτρων για την 
ανθεκτικότητα της υποδομής των ΤΠΕ και 
να προσδιορίσουν την ευθύνη των άμεσα
ενδιαφερομένων.

κύκλους συμφερόντων του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα για να συζητήσουν τις 
προτεραιότητες της δημόσιας πολιτικής, 
τις οικονομικές και εμπορικές διαστάσεις 
των προκλήσεων και των μέτρων για την 
ανθεκτικότητα της υποδομής των ΤΠΕ και 
να προσδιορίσουν την ευθύνη των  
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων.

Or. lt

Τροπολογία 141
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να συνδράμει, 
κατόπιν αιτήματός τους, τα κράτη μέλη και 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς 
στις προσπάθειές τους να εκπονήσουν την 
πολιτική και τα μέσα για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να βοηθεί, 
κατόπιν αιτήματός τους, τα κράτη μέλη, 
τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και φορείς στις προσπάθειές τους 
να εκπονήσουν την πολιτική και τα μέσα 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 142
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να συνδράμει, 
κατόπιν αιτήματός τους, τα κράτη μέλη και 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς 
στις προσπάθειές τους να εκπονήσουν την 
πολιτική και τα μέσα για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων για να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να βοηθεί, 
κατόπιν αιτήματός τους ή με δική του 
πρωτοβουλία ή με δική του πρωτοβουλία, 
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα και 
φορείς της Ένωσης στις προσπάθειές τους 
να εκπονήσουν την πολιτική και τα μέσα 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 143
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με 
δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να 
βοηθήσει τη χάραξη πολιτικής στο πεδίο 
της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. 
Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
συνδράμει, κατόπιν αιτήματός τους, τα 
κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα και φορείς στις προσπάθειές τους 
να εκπονήσουν την πολιτική και τα μέσα 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω 
γνωμοδοτήσεων και τεχνικών και 
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, 
κατόπιν αιτήματός τους ή με δική του 
πρωτοβουλία, προκειμένου να βοηθήσει τη 
χάραξη πολιτικής στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Ο 
Οργανισμός πρέπει επίσης να συνδράμει, 
κατόπιν αιτήματός τους, τα κράτη μέλη και 
τα ευρωπαϊκά όργανα στις προσπάθειές 
τους να εκπονήσουν την πολιτική και τα 
μέσα για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. ro
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Τροπολογία 144
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
δημόσιων οργανισμών των κρατών μελών, 
ιδίως υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
προτύπων για προγράμματα εκπαίδευσης 
και μέτρα ευαισθητοποίησης. Η ενίσχυση 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών θα διευκολύνει την εν λόγω 
δράση. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, κατά 
ένα μέρος προωθώντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

(20) Ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
δημόσιων οργανισμών των κρατών μελών, 
ιδίως υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, 
προώθηση και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και προτύπων για προγράμματα 
εκπαίδευσης και μέτρα ευαισθητοποίησης. 
Η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών θα διευκολύνει 
την εν λόγω δράση. Ο Οργανισμός πρέπει 
επίσης να υποστηρίξει τη συνεργασία 
μεταξύ των ενδιαφερομένων του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο 
Ένωσης, κατά ένα μέρος προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών, τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Or. ro

Τροπολογία 145
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Μεταξύ άλλων ο Οργανισμός 
βοηθεί τα σχετικά ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη στο στήσιμο 
και την υλοποίηση δημόσιας, σε 
ολόκληρη την Ένωση εκστρατείας 
εκπαίδευσης που να απευθύνεται στους 
τελικούς χρήστες με σκοπό την 
προώθηση ασφαλέστερων επιγραμμικών 
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συμπεριφορών του ατόμου και την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνάμει 
απειλές στον κυβερνοχώρο (εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο, όπως είναι επιθέσεις 
ηλεκτρονικού ‘ψαρέματος’ (phishing), 
δίκτυα υπολογιστών που έχουν 
προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό 
(botnet), κρούσματα χρηματοοικονομικής 
και τραπεζικής απάτης αλλά και 
συμβουλές για πιστοποίηση γνησιότητας 
και προστασία δεδομένων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράδειγμα από την εκστρατεία «Cybersecurity Awareness Month», που δρομολόγησε η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2003. Περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm, 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Τροπολογία 146
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Όταν κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο 
για την εκπλήρωση της αποστολής, των 
στόχων και των καθηκόντων του, ο 
Οργανισμός πρέπει να ανταλλάσσει 
εμπειρίες και γενικές πληροφορίες με 
οργανισμούς και φορείς που συστάθηκαν 
δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ασχολούνται με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

(23) Όταν κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο 
για την εκπλήρωση της αποστολής, των 
στόχων και των καθηκόντων του, ο 
Οργανισμός πρέπει να ανταλλάσσει 
εμπειρίες και γενικές πληροφορίες με 
οργανισμούς και φορείς που συστάθηκαν 
δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ασχολούνται με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών. Ο Οργανισμός 
πρέπει να συμβάλλει στον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων της έρευνας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της 
ανθεκτικότητας των δικτύων και της 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών, και να μεταδίδει τη γνώση 
των αναγκών του κλάδου σε δυνάμει 
ερευνητικά ιδρύματα.
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Τροπολογία 147
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα προβλήματα ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών είναι παγκόσμια. Υπάρχει 
ανάγκη στενότερης διεθνούς συνεργασίας
για τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας, 
τη βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και την προώθηση μιας 
κοινής παγκόσμιας προσέγγισης των 
θεμάτων ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, ο 
Οργανισμός πρέπει να υποστηρίζει τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, συνεργαζόμενος,
ενδεχομένως, με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

(26) Τα προβλήματα ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών είναι παγκόσμια. Στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης ενός διεθνούς 
νομικού πλαισίου χρειάζεται στενότερη 
διεθνής συνεργασία για τη βελτίωση των 
προτύπων ασφαλείας (περιλαμβανομένου 
του ορισμού κοινών 
προτύπωνσυμπεριφοράς και κωδίκων 
δεοντολογίας) και της από κοινού χρήσης 
πληροφοριών, η οποία να προωθεί μία 
ταχύτερη διεθνή συνεργασία σε θέματα 
απόκρισης καθώς και κοινή παγκόσμια 
προσέγγιση των θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Για τον σκοπό 
αυτό ο Οργανισμός πρέπει να υποστηρίζει 
μία εκτενέστερη ευρωπαϊκή συμμετοχή 
και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς, παρέχοντας, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, την απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη και δυνατότητα 
ανάλυσης στους σχετικούς ευρωπαϊκούς 
φορείς και θεσμικά όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι όλα σημαντικά στοιχεία για την προώθηση της συνεργασίας στον 
τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Επειδή 
η παρουσία της Ένωσης στις συζητήσεις διεθνούς συνεργασίας χρειάζεται να τονωθεί, ο ENISA 
πρέπει να ενθαρρυνθεί να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στους σχετικούς φορείς της ΕΕ και/ή τα 
σχετικά θεσμικά όργανα.
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Τροπολογία 148
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ο Οργανισμός, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, δεν πρέπει να 
προσκρούει στις αρμοδιότητες, ούτε να 
σφετερίζεται, παρακωλύει ή επικαλύπτει 
τις σχετικές εξουσίες και καθήκοντα που 
ανατέθηκαν: στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και στον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού 
1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της επιτροπής 
επικοινωνιών που αναφέρεται στην οδηγία 
2002/21/ΕΚ, στους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, στους εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης και στη μόνιμη 
επιτροπή που προβλέπεται στην οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών, και των 
κανόνων για τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας, και στις εποπτικές αρχές 
των κρατών μελών ενόψει της προστασίας 
των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εν λόγω δεδομένων.

(27) Ο Οργανισμός, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, δεν πρέπει να 
προσκρούει στις αρμοδιότητες, ούτε να 
σφετερίζεται, παρακωλύει ή επικαλύπτει 
τις σχετικές εξουσίες και καθήκοντα που 
ανατέθηκαν: στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για 
τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, καθώς και στον Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) που 
συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού 
1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και πρέπει να 
εκπροσωπείται στη Μόνιμη Ομάδα 
Ενδιαφερομένων του Οργανισμού και της 
επιτροπής επικοινωνιών που αναφέρεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ, στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης 
και στη μόνιμη επιτροπή που προβλέπεται 
στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 
των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, 
και των κανόνων για τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, και στις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών ενόψει 
της προστασίας των φυσικών προσώπων 
από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων.

Or. en
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Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
Οργανισμός είναι αποτελεσματικός, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να καθορίσει 
τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του 
Οργανισμού και να διασφαλίσει ότι ο 
Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Πρέπει να εκχωρηθούν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση 
κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη 
θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας 
για τη λήψη αποφάσεων από τον 
Οργανισμό, την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, 
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
και των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας 
του Οργανισμού καθώς και τον διορισμό 
και τη λήψη απόφασης για παράταση ή 
λήξη της θητείας του εκτελεστικού 
διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
πρέπει να είναι σε θέση να συγκροτεί 
όργανα εργασίας που θα το συνεπικουρούν 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του· τα εν 
λόγω όργανα θα μπορούν παραδείγματος 
χάριν να εκπονούν τις αποφάσεις του ή να 
παρακολουθούν την εφαρμογή τους.

(28) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο 
Οργανισμός είναι αποτελεσματικός, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να καθορίσει 
τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του 
Οργανισμού και να διασφαλίσει ότι ο 
Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
Πρέπει να εκχωρηθούν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση 
κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη 
θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας 
για τη λήψη αποφάσεων από τον 
Οργανισμό, την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, 
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
και των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας 
του Οργανισμού καθώς και τον διορισμό ή 
την απομάκρυνση, με την επιφύλαξη 
επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, του εκτελεστικού διευθυντή. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι 
σε θέση να συγκροτεί όργανα εργασίας 
που θα το συνεπικουρούν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του· τα εν λόγω όργανα 
θα μπορούν παραδείγματος χάριν να 
εκπονούν τις αποφάσεις του ή να 
παρακολουθούν την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 150
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ad hoc 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση 
ειδικών θεμάτων, ιδίως επιστημονικής, 
τεχνικής, νομικής ή κοινωνικοοικονομικής 
φύσεως. Κατά τη συγκρότηση των ad hoc 
ομάδων εργασίας ο εκτελεστικός 
διευθυντής πρέπει να επιδιώκει να 
συγκεντρώνει και να λαμβάνει υπόψη τις 
γνωμοδοτήσεις των σχετικών εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων οι οποίες είναι 
αναγκαίες προκειμένου ο Οργανισμός να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στις πλέον 
επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις προκλήσεις σε θέματα 
ασφάλειας που αναδύονται από την 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας. Ο Οργανισμός πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα μέλη των ad hoc 
ομάδων εργασίας επιλέγονται σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα εμπειρογνωσίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια 
ισορροπημένη εκπροσώπηση - όπου 
κρίνεται σκόπιμο αναλόγως του 
συγκεκριμένου θέματος- των δημόσιων 
διοικήσεων των κρατών μελών, του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιχειρηματικού κλάδου, των χρηστών 
και των πανεπιστημιακών που είναι ειδικοί 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός μπορεί, εάν 
παραστεί ανάγκη, να προσκαλέσει 
μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων 
προσόντων στο σχετικό πεδίο να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
ομάδων εργασίας, κατά περίπτωση. Τα 
έξοδά τους πρέπει να καλύπτονται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του και βάσει των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών 
κανονισμών.

(30) Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί ad hoc 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση 
ειδικών θεμάτων, ειδικότερα 
επιστημονικής, τεχνικής, ή νομικής ή 
κοινωνικοοικονομικής φύσεως. Κατά τη 
συγκρότηση ad hoc ομάδων εργασίας ο 
εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να 
επιδιώκει να συγκεντρώνει και να 
λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των 
σχετικών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι 
οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου ο 
Οργανισμός να μπορεί να έχει πρόσβαση 
στις πλέον επικαιροποιημένες διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις προκλήσεις σε θέματα 
ασφάλειας που αναδύονται από την 
αναπτυσσόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας. Ο Οργανισμός πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα μέλη των ad hoc 
ομάδων εργασίας επιλέγονται σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα εμπειρογνωσίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια 
ισορροπημένη εκπροσώπηση - όπου 
κρίνεται σκόπιμο αναλόγως του 
συγκεκριμένου θέματος- των δημόσιων 
διοικήσεων των κρατών μελών, των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιχειρηματικού κλάδου, των χρηστών 
και των πανεπιστημιακών που είναι ειδικοί 
στο πεδίο της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών. Ο Οργανισμός μπορεί, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, να προσκαλέσει 
μεμονωμένους ειδικούς αναγνωρισμένων 
προσόντων στο σχετικό πεδίο να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των 
ομάδων εργασίας, κατά περίπτωση. Τα 
έξοδά τους πρέπει να καλύπτονται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανόνες λειτουργίας του και βάσει των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών 
κανονισμών.

Or. en
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Τροπολογία 151
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο Οργανισμός λειτουργεί, 
αντιστοίχως, σύμφωνα με (i) την αρχή της 
επικουρικότητας, διασφαλίζοντας επαρκή 
βαθμό συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών επί θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών πολιτικών, προσφέροντας με 
τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία σε 
αυτές και (ii) την αρχή της 
αναλογικότητας, μη υπερβαίνοντας όσα 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στον παρόντα 
κανονισμό.

(32) Ο Οργανισμός λειτουργεί, 
αντιστοίχως, σύμφωνα με (i) την αρχή της 
επικουρικότητας, διασφαλίζοντας επαρκή 
βαθμό συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών και των φορέων των κρατών 
μελών επί θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών πολιτικών, προσφέροντας με 
τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία σε 
αυτές και (ii) την αρχή της 
αναλογικότητας, μη υπερβαίνοντας όσα 
είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 152
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού θεωρείται αναγκαίο να του 
διατεθεί αυτόνομος προϋπολογισμός του 
οποίου τα έσοδα προέρχονται πρωτίστως 
από εισφορές της Ένωσης και από 
εισφορές τρίτων χωρών που συμμετέχουν 
τις εργασίες του Οργανισμού. Πρέπει να 
επιτρέπεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να 

(35) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 
αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και για να μπορεί αυτός να 
ασκήσει πρόσθετα και νέα καθήκοντα, 
θεωρείται αναγκαίο να του διατίθεται
επαρκής και αυτόνομος προϋπολογισμός 
του οποίου τα έσοδα να προέρχονται 
πρωτίστως από εισφορές της Ένωσης και 
από εισφορές τρίτων χωρών που 
συμμετέχουν τις εργασίες του Οργανισμού. 
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συνεισφέρει εθελοντικά στα έσοδα του 
Οργανισμού. Η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης παραμένει σε ισχύ όσον 
αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των 
λογαριασμών.

Πρέπει να επιτρέπεται στο κράτος μέλος 
υποδοχής ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος να συνεισφέρει εθελοντικά στα 
έσοδα του Οργανισμού. Η δημοσιονομική 
διαδικασία της Ένωσης παραμένει σε ισχύ 
όσον αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να προβαίνει 
σε έλεγχο των λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 153
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ο Οργανισμός πρέπει να διαδεχθεί τον 
ENISA όπως συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού αριθ. 460/2004. Στο πλαίσιο 
της απόφασης των εκπροσώπων των 
κρατών μελών, κατά τη συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2003, το κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να διατηρήσει και να 
αναπτύξει τις υφιστάμενες πρακτικές 
ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει την 
ομαλή και αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τη συνεργασία του Οργανισμού και 
την παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη και στους αρμόδιους φορείς 
αυτών, σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς 
της Ένωσης, και σε ενδιαφερόμενους του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

(36) Ο Οργανισμός πρέπει να διαδεχθεί τον 
ENISA όπως συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού αριθ. 460/2004. Στο πλαίσιο 
της απόφασης των εκπροσώπων των 
κρατών μελών, κατά τη συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2003, το κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να διατηρήσει και να 
αναπτύξει τις υφιστάμενες πρακτικές 
ρυθμίσεις, όπως προβλέπεται από τη 
συμφωνία για την έδρα, για να εξασφαλίζει
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τη συνεργασία του Οργανισμού και 
την παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη και στους αρμόδιους φορείς 
αυτών, σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς 
της Ένωσης, και σε ενδιαφερόμενους του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. en
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Τροπολογία 154
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36 α) Κατόπιν αιτήματος από κράτος 
μέλος ή από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Οργανισμός πρέπει 
να μπορεί να διαθέτει συγχρόνως έως και 
10 % του προσωπικού του σε απόσπαση 
για να παρέχει βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στην αντιμετώπιση 
θεμάτων ασφαλείας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 155
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36 α) Κατόπιν αιτήματος από κράτος 
μέλος ή από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Οργανισμός 
πρέπει να μπορεί να διαθέτει συγχρόνως 
έως και 10 % του προσωπικού του σε 
απόσπαση για να παρέχει βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στην αντιμετώπιση 
θεμάτων ασφαλείας δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 156
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36 β) Για τη μόνιμη εντολή του 
Οργανισμού πρέπει να έφαρμόζονται οι 
διατάξεις του σημείου 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και οιαδήποτε 
θετική απόφαση της νομοθετικής αρχής 
για αυτή την ανανέωση αυτή πρέπει να 
λαμβάνεται με την επιφύλαξη των 
αποφάσεων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 157
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το έργο 
του πρέπει να αξιολογείται με γνώμονα
την αποτελεσματικότητα επίτευξης των 
στόχων και των εργασιακών πρακτικών 
του, προκειμένου να καθοριστεί κατά 
πόσο οι στόχοι του Οργανισμού 
εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι και βάσει 
αυτού κατά πόσο πρέπει να παραταθεί 
περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του.

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
απεριόριστο χρονικό διάστημα. Πρέπει να
συνάπτεται ετήσια συμφωνία επιδόσεων 
μεταξύ του Οργανισμού και της 
Επιτροπής η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει γενική έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
τους στόχους που έχουν επιτευχθεί, 
έκθεση που πρέπει να υποβάλλεται κατ' 
έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπροσθέτως 
πρέπει να διεξάγεται ανά τριετία εντελώς 
ανεξάρτητη αξιολόγηση 



PE472.314v01-00 28/76 AM\877955EL.doc

EL
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Τροπολογία 158
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το έργο
του πρέπει να αξιολογείται με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα επίτευξης των 
στόχων και των εργασιακών πρακτικών 
του, προκειμένου να καθοριστεί κατά 
πόσο οι στόχοι του Οργανισμού 
εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι και βάσει 
αυτού κατά πόσο πρέπει να παραταθεί 
περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του.

(37) Επειδή το ισχύον σύστημα 
πενταετούς εντολής περιορίζει την 
ικανότητα του Οργανισμού όσον αφορά 
τον μακρόπνοο σχεδιασμό των 
επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων του 
και εμποδίζει τη συνέχεια του έργου του,
πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα να 
αρθεί η περιορισμένης διάρκειας εντολή
του.

Or. en

Τροπολογία 159
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Gaston Franco, Νίκη Τζαβέλα, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το έργο 
του πρέπει να αξιολογείται με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα επίτευξης των 
στόχων και των εργασιακών πρακτικών 
του, προκειμένου να καθοριστεί κατά 
πόσο οι στόχοι του Οργανισμού 
εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι και βάσει 
αυτού κατά πόσο πρέπει να παραταθεί 
περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του.

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
απεριόριστο χρονικό διάστημα και 
επομένως να έχει μόνιμη εντολή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ENISA παραμένει μία από τις ολίγες ευρωπαϊκές υπηρεσίες χωρίς μόνιμη εντολή. Μία 
βραχυχρόνια εντολή εμποδίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ENISA όσον αφορά τον 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, την επάνδρωση και τη συμμετοχή του στην 
διαμόρφωση πολιτικής.

Τροπολογία 160
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το έργο 
του πρέπει να αξιολογείται με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα επίτευξης των 
στόχων και των εργασιακών πρακτικών 
του, προκειμένου να καθοριστεί κατά 
πόσο οι στόχοι του Οργανισμού 
εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι και βάσει 
αυτού κατά πόσο πρέπει να παραταθεί 
περαιτέρω η διάρκεια λειτουργίας του.

(37) Ο Οργανισμός πρέπει να συσταθεί για
απεριόριστο χρονικό διάστημα και να έχει 
μόνιμη εντολή.

Or. en

Τροπολογία 161
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να 
συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης, να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία και να προωθήσει μια αντίληψη 

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να 
συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης, να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία και να προωθήσει μια αντίληψη 
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ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα της 
Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα της 
Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
εγκαθίδρυση πλήρως λειτουργικής 
ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 162
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να 
συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης, να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία και να προωθήσει μια αντίληψη 
ασφάλειας των δικτύων και των 
πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών του δημόσιου τομέα της 
Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(εφεξής «ο Οργανισμός») με σκοπό να 
συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των δικτύων και των πληροφοριών εντός 
της Ένωσης, να ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία και να αναπτύξει και προωθήσει 
μια αντίληψη ασφάλειας των δικτύων και 
των πληροφοριών προς όφελος των 
πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα της Ένωσης, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. ro

Τροπολογία 163
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο Οργανισμός επικουρεί την 
Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη και τη 
βιομηχανία – ειδικότερα τις μικρές και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις – στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
ισχύουσας και μελλοντικής ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών, συμβάλλοντας 
έτσι στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 164
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι στόχοι και τα καθήκοντα του 
Οργανισμού δεν θίγουν τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σχετικά με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ούτε, 
σε κάθε περίπτωση, τις δραστηριότητες 
που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, την 
άμυνα, την κρατική ασφάλεια 
(συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
ευημερίας του κράτους όταν πρόκειται για 
θέματα που αφορούν κρατικά ζητήματα 
ασφάλειας) ή τις δραστηριότητες του 
κράτους σε τομείς του ποινικού δικαίου.

2. Οι στόχοι και τα καθήκοντα του 
Οργανισμού συμπληρώνουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά 
με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
ούτε, σε κάθε περίπτωση, τις 
δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια 
ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική 
ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής ευημερίας του κράτους όταν 
πρόκειται για θέματα που αφορούν 
κρατικά ζητήματα ασφάλειας) ή τις 
δραστηριότητες του κράτους σε τομείς του 
ποινικού δικαίου.
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Τροπολογία 165
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. ro

Τροπολογία 166
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός συνεπικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών 
απαιτήσεων της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1. Ο Οργανισμός στηρίζει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των 
νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων της 
ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. ro
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Τροπολογία 167
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός ενισχύει την ικανότητα 
και την ετοιμότητα της Ένωσης και των 
κρατών μελών να προλαμβάνουν, να 
εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν 
προβλήματα και περιστατικά που αφορούν 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.

2. Ο Οργανισμός παρέχει επικουρία στην 
αύξηση της ετοιμότητας και των 
ικανοτήτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν 
και αντιμετωπίζουν προβλήματα και 
περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών.

Or. ro

Τροπολογία 168
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί 
ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας και 
χρησιμοποιεί την εν λόγω εμπειρογνωσία 
προκειμένου να ενισχύσει την ευρεία 
συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

3. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διατηρεί 
ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας για να 
εδραιωθεί σε παγκόσμια κλίμακα ως 
κέντρο αριστείας επί παντός θέματος που 
αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
και χρησιμοποιεί την εν λόγω 
εμπειρογνωσία προκειμένου να ενισχύσει 
την ευρεία συνεργασία μεταξύ φορέων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο Οργανισμός ενθαρρύνει την ευρεία 
συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά 
την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.  

Or. ro

Τροπολογία 170
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Article 3 – paragraph 1 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της ή με δική του πρωτοβουλία, 
στη χάραξη πολιτικής για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών, παρέχοντας
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, τεχνικές 
και κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, 
καθώς και με προπαρασκευαστικό έργο για 
την εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

(α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματός τους ή με 
δική του πρωτοβουλία, στη χάραξη 
πολιτικής για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, παρέχοντάς τους
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, τεχνικές 
και κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, 
καθώς και με προπαρασκευαστικό έργο για 
την εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

Or. ro

Τροπολογία 171
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Article 3 – paragraph 1 – point a
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, κατόπιν 
αιτήματός της ή με δική του πρωτοβουλία, 
στη χάραξη πολιτικής για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών, παρέχοντας 
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, τεχνικές 
και κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, 
καθώς και με προπαρασκευαστικό έργο για 
την εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών·

(α) Συνεπικουρεί την Επιτροπή, τους 
οργανισμούς της Ένωσης και τα κράτη 
μέλη, κατόπιν αιτήματός τους ή με δική 
του πρωτοβουλία, στη χάραξη πολιτικής 
για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, παρέχοντας συμβουλές και 
γνωμοδοτήσεις, τεχνικές και 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, καθώς 
και με προπαρασκευαστικό έργο για την 
εκπόνηση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας της Ένωσης στο πεδίο της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· 

Or. ro

Τροπολογία 172
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Συνεπικουρεί τις ομάδες αντίδρασης 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στον
τομέα της πληροφορικής (CERT) των 
κρατών μελών, βοηθά στην εγκατάσταση 
και χρήση ορισμένων δικτύων CERT σε 
επίπεδο ΕΕ, και συντονίζει την 
πανευρωπαϊκή αντίδραση σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
πληροφορικής, όταν αυτή αφορά 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη· 

Or. ro

Τροπολογία 173
Christian Ehler
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Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Επικουρεί την Επιτροπή στην 
προετοιμασία περιεκτικής στρατηγικής 
της Ένωσης για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 174
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) Προωθεί και στηρίζει τη συνεργασία 
μεταξύ των CERT των κρατών μελών και 
της Επιτροπής·

Or. ro

Τροπολογία 175
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών 
και Επιτροπής στις προσπάθειες που 

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών 
και Επιτροπής στις προσπάθειες που 
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καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για 
την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για 
την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· για τον σκοπό 
αυτό αναπτύσσει και λειτουργεί 
ευρωπαϊκού βεληνεκούς μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης και απόκρισης 
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά 
στους μηχανισμούς των κρατών μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απειλές κατά της ασφλείας στον κυβερνοχώρο έχουν από μακρού παύσει να περιορίζονται 
από σύνορα μεταξύ κρατών και ούτως δεν μπορεί να αντιμετωπισθούν με τις δομές των 
κρατών. Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορεί να κλιμακωθούν σε πανευρωπαϊκές εντός 
δευτερολέπτων. Όπου  σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εμπλέκονται πλείονα του ενός 
κράτη μέλη (π.χ. ως αφετηρία, στόχος ή μέσο μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο) ο ENISA 
πρέπει να έχει τις δυνατότητες να παρέμβει, να κηρύξει συναγερμό και να συντονίσει τις 
αποκρίσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία 176
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών 
και Επιτροπής στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για 
την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

(β) Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών 
και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν σε διασυνοριακό πλαίσιο για 
την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

Or. ro
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Τροπολογία 177
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς στις 
προσπάθειές τους να συλλέξουν, να 
αναλύσουν και να διαδώσουν δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών·

(γ) Βοηθεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους ή κατόπιν δικής 
του πρωτοβουλίας, στις προσπάθειές τους 
να συλλέξουν, να αναλύσουν και να 
διαδώσουν δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 178
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη·

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
κατόπιν αιτήματός τους ή κατόπιν δικής 
του πρωτοβουλίας, την κατάσταση όσον 
αφορά την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 179
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη·

(δ) Αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 180
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη και συνεργάζεται ενεργά με 
αυτούς, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη, 
την προώθηση και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, καθώς και την εκπόνηση και 
εφαρμογή κοινών προτύπων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

Or. ro

Τροπολογία 181
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 

(ε) Προάγει την τακτική συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων 
οργανισμών στην Ευρώπη, ιδίως 
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προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να 
αναπτύξουν και να ανταλλάξουν ορθές 
πρακτικές και πρότυπα καθώς και 
θέτοντας σε κοινή χρήση πληροφορίες 
και δεδομένα μεταξύ κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 182
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και 
πρότυπα·

(ε) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δημόσιων οργανισμών στην 
Ευρώπη, ιδίως υποστηρίζοντας τις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και πρότυπα 
ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών 
καθώς και μιας αντίληψης για τη 
διαχείριση του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 183
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Συνεπικουρεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη στην προώθηση της χρήσης ορθών 
πρακτικών και προτύπων διαχείρισης 
κινδύνου και ασφάλειας όσον αφορά τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, συστήματα και 
υπηρεσίες·

(στ) Επικουρεί την Ένωση, τα κράτη μέλη, 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην 
προώθηση της χρήσης διαχείρισης 
κινδύνου και ορθών πρακτικών
ασφάλειας, προτύπων ασφαλείας δικτύων 
και πληροφοριών και ενθαρρύνει μία 
αντίληψη 'ασφάλειας της πληροφορίας 
μέσω του σχεδιασμού' όσον αφορά τα 
ηλεκτρονικά δίκτυα, προϊόντα, συστήματα 
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και υπηρεσίες και τα δίκτυα, προϊόντα, 
συστήματα και υπηρεσίες επικοινωνιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τη σφαίρα του προσωπικού χώρου, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν 
μπορεί να εισαχθεί ως μηχανισμός ad hoc ή κατόπιν εορτής στα ηλεκτρονικά δίκτυα και δίκτυα 
επικοινωνίας. Η θέσπιση νοοτροπίας και προσέγγισης 'ασφάλειας της πληροφορίας μέσω του 
σχεδιασμού' στην ανάπτυξη δικτύων θα εξασφαλίζει μεγλύτερη ασφάλεια στο ευρωπαϊκό 
ψηφιακό οικοσύστημα.

Τροπολογία 184
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Συνεπικουρεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη στην προώθηση της χρήσης ορθών 
πρακτικών και προτύπων διαχείρισης 
κινδύνου και ασφάλειας όσον αφορά τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα, συστήματα και 
υπηρεσίες·

(στ) Επικουρεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη κατόπιν αιτήματός τους ή κατόπιν 
δικής του πρωτοβουλίας στην προώθηση 
της χρήσης ορθών πρακτικών και 
προτύπων διαχείρισης κινδύνου και 
ασφάλειας όσον αφορά τα ηλεκτρονικά 
προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 185
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 

(ζ) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
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ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις 
προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών·

ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις 
προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, δικτύων, υπηρεσιών·και μη 
στρατιωτικών – δημοσίων, ιδιωτικών ή 
δημοσίων – ιδιωτικών υποδομών 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας (CII)·

Or. en

Τροπολογία 186
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις 
προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών·

(ζ) Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, προωθώντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 
ευαισθητοποίηση, και διευκολύνοντας τις 
προσπάθειές τους για ανάπτυξη και χρήση 
προτύπων για τη διαχείριση κινδύνου και 
για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών καθώς 
και υλικών προϊόντων, δικτύων και 
υπηρεσιών που εξαρτώνται από τα 
ανωτέρω·

Or. en

Τροπολογία 187
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) Διευκολύνει το διάλογο και την (η) Εξετάζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
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ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πτυχές της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο· συνδράμει την 
Επιτροπή στη χάραξη πολιτικών οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών 
στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·

και ορθών πρακτικών με άλλους φορείς 
της Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια
των δικτύων και πληροφοριών

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ENISA μπορεί να καλείται να προβαίνει σε ανταλλαγές με άλλους φορείς της ΕΕ που 
σχετίζονται με θέματα ασφαλείας δικτύων και λπηροφοριών, περιλαμβανομένων των φορέων 
των οποίων καθήκον είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όμως δεν είναι 
αρμόδιος φορέας για τις επιχειρησιακές πτυχές αυτού του καθήκοντος. Ούτε εντάσσεται στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων του το να εργάζεται απ' ευθείας με τις αρχές των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες για την επιβολή του νόμου ή την προστασία της σφαίρας του προσωπικού, αρχές με τις 
οποίες πρέπει να έρχεται κανείς σε επαφή μέσω του δικτύου των εθνικών υπαλλήλων-
συνδέσμων.

Τροπολογία 188
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) Διευκολύνει το διάλογο και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πτυχές της
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο· συνδράμει την 
Επιτροπή στη χάραξη πολιτικών οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 

(η) Διευκολύνει το διάλογο και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πτυχές της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας 
στον κυβερνοχώρο· βοηθεί την Επιτροπή 
καθώς και τα κράτη μέλη κατόπιν 
αιτήματός τους στη χάραξη πολιτικών οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην 
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κυβερνοχώρο· καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη συστημική και αλληλεξαρτώμενη φύση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, οι ορθές πρακτικές και πολιτικές πρέπει να τυγχάνουν συντονισμού ήδη σε 
επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 189
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους, στις προσπάθειές 
τους για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

(θ) Βοηθεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους, στις προσπάθειές 
τους για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών καθώς και 
πλαισίου για την κοινοποίηση 
παραβιάσεων της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 190
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους, στις προσπάθειές 
τους για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 

(θ) Βοηθεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς 
κατόπιν αιτήματός τους ή κατόπιν 
πρωτοβουλίας του στις προσπάθειές τους 
για την ανάπτυξη μέσων για τον 
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αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 191
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) Συνδράμει τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φορείς, 
κατόπιν αιτήματός τους, στις προσπάθειές 
τους για την ανάπτυξη μέσων για τον 
εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

(θ) Συνδράμει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και φορείς, κατόπιν αιτήματός τους, στις 
προσπάθειές τους για την ανάπτυξη μέσων 
για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την 
αντιμετώπιση επί θεμάτων ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών·

Or. ro

Τροπολογία 192
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) Διευκολύνει το διάλογο και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ 
δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, 
πανεπιστημίων και κέντρων έρευνας σε 
ό,τι αφορά τα προβλήματα και τις λύσεις 
που συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων 
και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 
πτυχών που άπτονται της καταπολέμησης 
της κυβερνο-εγκληματικότητας·
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Για την ανάπτυξη λύσεων με στόχο την καταπολέμηση της κυβερνο-εγγκληματικότητας, είναι 
απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, αλλά και με ακαδημαϊκούς 
και ερευνητικούς κύκλους. 

Τροπολογία 193
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) Συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη κατόπιν 
αιτήματός τους ή κατόπιν δικής του 
πρωτοβουλίας σχετικά με τις ερευνητικές 
ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών με σκοπό να 
καταστεί δυνατή η ουσιαστική απόκριση 
στους υπάρχοντες και τους αναδυόμενους 
κινδύνους και απειλές για την ασφάλεια 
των δικτύων και των πληροφοριών και να 
επιτυγχάνεται αποτελεσματική χρήση των 
τεχνολογιών πρόληψης κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 194
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Christian Ehler, Νίκη Τζαβέλα, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) Αναλαμβάνει την εγκαθίδρυση και 
ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας μιάς 
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πλήρους κλίμακας Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στην 
Πληροφορική (EU CERT) για να 
εξουδετερώνει τις κατά των θεσμικών 
οργάνων, φορέων και υπηρεσιών της ΕΕ 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να τεθεί η EU CERT υπό την εποπτεία του ENISA εξασφαλίζει ενιαίο σημείο αναφοράς στην 
ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένας χωριστός φορέας EU CERT σαφώς και έρχεται 
σε επικάλυψη με τους στόχους και τα καθήκοντα του ENISA και αυτή η πολυφωνία θα φέρει ως 
αποτέλεσμα συγκρούσεις, διεκδικήσεις πεδίων αποκλειστικής αρμοδιότητας και σημαντική 
σπατάλη χρημάτων και κόπων. Στον ζωτικό τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο η ΕΕ δεν 
έχει την πολυτέλεια να ευρεθεί σε κατάσταση όπου τρίτοι "δεν γνωρίζουν σε ποίον να 
απευθυνθούν στην ΕΕ" στην περίπτωση απειλής κατά της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 195
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) Εάν του ζητηθεί, βοηθεί την 
Επιτροπή και τους σχετικούς φορείς και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ στην παροχή 
συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης για 
τη θέσπιση CERT των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 196
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ β) Στην περίπτωση σοβαρής απειλής 
στον κυβερνοχώρο και εάν του ζητηθεί 
ρητώς από κράτος μέλος ή φορέα / 
θεσμικό όργανο της ΕΕ, παρέχει βοήθεια 
σε επιχειρησιακά καθήκοντα για τη 
διασφάλιση των δικτύων, υποδομών ή 
δεδομένων που έχουν δεχθεί πλήγμα·

Or. en

Τροπολογία 197
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) Στηρίζει τον διάλογο και τη συνεργασία 
της Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (EEAS) για την 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και 
μιας παγκόσμιας κοινής προσέγγισης 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

(ι) Στηρίζει τον διάλογο και τη συνεργασία 
της Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (EEAS) για την 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και 
μιας παγκόσμιας κοινής προσέγγισης 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών· Ο ENISA 
πρέπει να θεσπισθεί ως το ενιαίο σημείο 
επαφής στην Ευρώπη για τρίτα κράτηκαι 
διεθνείς οργανισμούς επί όλων των 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 198
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) Στηρίζει τον διάλογο και τη συνεργασία 
της Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (EEAS) για την 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και 
μιας παγκόσμιας κοινής προσέγγισης 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

(ι) Στηρίζει τον διάλογο και τη συνεργασία 
της Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς, σε συνεργασία, κατά 
περίπτωση, με τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς φορείς / θεσμικά όργανα για 
την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 
και μιας παγκόσμιας κοινής προσέγγισης 
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 199
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) Παρέχει κατάρτιση μέσω πλειόνων 
τρόπων εκτέλεσης – με διά ζώσης και εξ 
αποστάσεως ομιλίες, την παροχή 
καθοδήγησης, επιγραμμικά και επί τόπου. 
Τα μαθήματα ασφαλείας στον υπολογιστή 
διαμορφώνονται από ηγετικές 
φυσιογνωμίες σε διάφορα πεδία, μεταξύ 
των οποίων η ασφάλεια δικτύων, η 
εγκληματολογική έρευνα, ο λογιστικός 
έλεγχος, η ηγεσία σε θέματα ασφάλειας
και η ασφάλεια εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 200
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) Στηρίζει την Επιτροπή στην 
εκπόνηση στρατηγικής της ΕΕ για την 
ασφάλεια δικτύων πληροφοριών και 
επικοινωνιών· 

Or. ro

Τροπολογία 201
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία ι α έως ι στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) Σε συνεργασία με την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη ορίζει κοινές ελάχιστες 
πιστοποιήσεις ασφαλείας στον 
κυβερνοχώρο, πρότυπα συμπεριφοράς 
και πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των 
CERT και μεταξύ CERT των κρατών 
μελών και ευρωπαϊκής CERT. Ο 
Οργανισμός διεξάγει επίσης 
διαβουλεύσεις με σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
για τον ορισμό παρομοίων μέτρων 
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο για 
ιδιωτικά δίκτυα και υποδομές·
(ιβ) Προωθεί και στηρίζει τη συνεργασία 
μεταξύ ευρωπαϊκής CERT και των CERT 
των σχετικών κρατών μελών στην 
περίπτωση όπου εκδηλωθούν 
περιστατικά, επιθέσεις ή διαταραχές 
λειτουργίας σε δίκτυα ή συστήματα υπό 
τη διαχείριση ή την προστασία των ως 
άνω CERT·
(ιγ) Προς επίτευξη συντονισμένου και σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα συστήματος ταχείας 
απόκρισης σε επιθέσεις, περιστατικά ή 
διαταραχές λειτουργίας στον 
κυβερνοχώρο στηρίζει, όπου κρίνεται 
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απαραίτητο και κατόπιν αιτήματος από 
το σχετικό κράτος μέλος, τη συγκρότηση 
υπηρεσίας ανθεκτικότητας της συνέχειας 
που λειτουργεί σε 24ωρη και 7ήμερη 
εντός της σχετκής CERT και παρέχει την 
απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την 
παροχή ετοιμότητας για στιγμιαία 
απόκριση·
(ιδ) Ενθαρρύνει την έγκριση ενός 
ευρωπαϊκού καταλόγου "σημείων 
επαφής" και προάγει την από κοινού 
ανάληψη ευθύνης και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών
μεταξύ των ως άνω CERT·
(ιε) Συνεχίζει τον συντονισμό των σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα ασκήσεων 
ετοιμότητας και ανθεκτικότητας της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αναλύει τα 
αποτελέσματα και τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν προσεχώς από τα κράτη μέλη 
και την ΕΕ και προάγει τη συμμετοχή 
τρίτων που συμμερίζονται αυτές τις 
ανησυχίες στις ως άνω ασκήσεις·
(ιστ) Παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και 
συμβουλές στα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά 
τη συμμετοχή τους στα διεθνή φόρα 
σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών και την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με το στοιχείο (γ): Ο αυτοματισμός της ασφαλείας δεν αρκεί για να εξασφαλίζεται η 
ορθή ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από πολυσύνθετα περιστατικά ή επιθέσεις. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται ανθρώπινη διάδραση και συντονισμός και εμπειρογνωμοσύνη σε έκαστο κράτος 
μέλος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τροπολογία 202
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο Οργανισμός μπορεί να ενεργεί με 
δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής και των στόχων του 
παρόντος κανονισμού. Οσάκις κράτος 
μέλος ζητήσει την ανάληψη δράσης από 
τον Οργανισμό, ο Οργανισμός προτείνει 
τις συστάσεις του και το κράτος μέλος 
πληροφορεί τον Οργανισμό με ποίον 
τρόπο υλοποιήθηκαν αυτές οι συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 203
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Ο Οργανισμός τηρεί προορατική 
στάση σχετικά με τη χρήση και την 
ανάλυση των νέων και αναδυομένων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών. Ο Οργανισμός 
ανταποκρίνεται στην πράξη στους 
κινδύνους και τις απειλές για την
ασφάλεια που προέρχονται από τις νέες 
και αναδυόμενες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 204
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις 
γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας του 
Οργανισμού και διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που θεσπίστηκαν 
στον παρόντα κανονισμό. Επίσης, 
διασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών του 
Οργανισμού με τις δραστηριότητες που 
διεξάγονται από τα κράτη μέλη, καθώς και 
σε επίπεδο Ένωσης.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις 
γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας του 
Οργανισμού και διασφαλίζει ότι ο 
Οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που θεσπίστηκαν 
στον παρόντα κανονισμό. Εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική λειτουργία του 
Οργανισμού. Επίσης, εξασφαλίζει τη
συνοχή των εργασιών του Οργανισμού με 
τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τα 
κράτη μέλη, καθώς και σε επίπεδο 
Ένωσης. Το διοικητικό συμβούλιο 
εγκρίνει οιεσδήποτε διοικητικές 
ρυθμίσεις με τρίτες χώρες και όποιες 
άλλες πρωτοβουλίες με διεθνή διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο σχετικά με τις ρυθμίσεις με τρίτες χώρες κ.λπ. απορρέει από τις συστάσεις της 
Διοργανικής Ομάδας Εργασίας για τους οργανισμούς.

Τροπολογία 205
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Επιτροπής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του και εκείνον της
εκτελεστικής επιτροπής σε συμφωνία με 
την Επιτροπή. Ο εσωτερικός κανονισμός 
προβλέπει ισόρροπη εκπροσώπησητων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
εκτελεστική επιτροπή έχοντας υπόψη ότι 
είναι ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι 
ικανότητες των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφαλείας δικτύων και 
πληροφοριών και συνέχειας και 
αποτελεσματικότητας της εκτελεστικής 
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επιτροπής. Ο εσωτερικός κανονισμός του 
προβλέπει την επιτάχυνση της λήψης 
αποφάσεων είτε με γραπτή διαδικασία 
είτε με τηλεσύσκεψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ισορροπία και αποτελεσματικότητα ο εσωτερικός κανονισμός του 
Οργανισμού πρέπει να επιλαμβάνεται της σύνθεσης της εκτελεστικής επιτροπής. Η διαγραφή 
των «υπηρεσιών» της Επιτροπής ακολουθεί το Συμβούλιο, εδώ και σε άλλα σημεία. Ωστόσο, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να υπερβαίνει την απλή διαβούλευση που προτείνει το Συμβούλιο.

Τροπολογία 206
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής 
προσωπικού, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής και εφόσον έχει 
δεόντως ενημερώσει την αρχή του 
προϋπολογισμού.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το
πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού, 
κατόπιν διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής και εφόσον έχει δεόντως 
ενημερώσει την αρχή του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 207
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής 
προσωπικού, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής και εφόσον έχει 
δεόντως ενημερώσει την αρχή του 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το 
πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού, 
κατόπιν διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής και εφόσον έχει δεόντως 
ενημερώσει την αρχή του 
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προϋπολογισμού. προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 208
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει μια 
δέσμη κριτηρίων επιδόσεων βάσει των 
οποίων μπορεί να αξιολογείται ετησίως η 
δραστηριότητα του Οργανισμού και να 
εγκρίνονται μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών. 

Or. ro

Τροπολογία 209
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, τρεις εκπροσώπους που διορίζονται 
από την Επιτροπή, και τρεις εκπροσώπους 
χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται
από την Επιτροπή, καθένας από τους
οποίους προέρχεται από μια από τις 
ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ 
ονόματος αυτού του κράτους μέλους, και
τρεις εκπροσώπους που διορίζονται από 
την Επιτροπή. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβούλιο μπορούν να αντικαθίσταται
από τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με 
τον εσωτερικό κανονισμό του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

(a) κλάδος των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·
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(b) ενώσεις καταναλωτών·
(c) πανεπιστημιακοί, ειδικοί σε θέματα 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 210
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, τρεις εκπροσώπους που διορίζονται 
από την Επιτροπή, και τρεις εκπροσώπους 
χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται 
από την Επιτροπή, καθένας από τους 
οποίους προέρχεται από μια από τις 
ακόλουθες ομάδες:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, τρεις εκπροσώπους που διορίζονται 
από την Επιτροπή, και τρεις εκπροσώπους 
χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζονται 
από την Επιτροπή, καθώς και τρεις 
εκπροσώπους που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθένας από τους οποίους 
προέρχεται από μια από τις ακόλουθες 
ομάδες:

Or. ro

Τροπολογία 211
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Διαθέτουν 
επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες σε 
θέματα διοίκησης, διαχείρισης και 
προϋπολογισμού για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που απαριθμούνται στο 
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άρθρο 5. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που διορίζονται από την 
Επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον 
επιπέδου διευθυντή. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται 
από τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
επίπεδο ιεραρχίας αντίστοιχο με εκείνο 
των μελών που διορίζει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 212
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των εκπροσώπων των ομάδων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) είναι τετραετής. Η 
θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ. 
Εάν ένας εκπρόσωπος παύσει τη 
συμμετοχή του στην αντίστοιχη ομάδα 
συμφερόντων, η Επιτροπή διορίζει 
αναπληρωτή.

3. Η θητεία των εκπροσώπων των ομάδων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) είναι τριετής. Η 
θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ. 
Εάν ένας εκπρόσωπος παύσει τη 
συμμετοχή του στην αντίστοιχη ομάδα 
συμφερόντων, η Επιτροπή διορίζει 
αναπληρωτή.

Or. ro

Τροπολογία 213
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως. 
Συνέρχεται επίσης σε έκτακτες 
συνεδριάσεις με πρωτοβουλία του 
προέδρου ή κατ' αίτηση τουλάχιστον ενός 
τρίτου των μελών του που διαθέτουν 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική συνεδρίαση άπαξ ετησίως. 
Συνέρχεται επίσης σε έκτακτες 
συνεδριάσεις με πρωτοβουλία του 
προέδρου ή κατ' αίτηση τουλάχιστον ενός 
τρίτου των μελών του που διαθέτουν 
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δικαίωμα ψήφου. δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια από τη θέσπιση εκτελεστικής επιτροπής για να καθιστά τις εσωτερικές εργασίες του 
Οργανισμού περισσότερο αποτελεσματικές ο αριθμός των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (που συνεπάγονται μεγάλο διοικητικό φόρτο και κόστος) πρέπει να μειωθεί στη μία 
φορά κατ' έτος. Όσον αφορά τις έκτακτες συνεδριάσεις, το σχέδιο έκθεσης θεσπίζει τη χρήση 
απλουστευμένων επιταχυμένων διαδικασιών, όπως είναι η εξ αποστάσεως σύσκεψη.

Τροπολογία 214
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων όλων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχουν δικαίωμα ψήφου για την 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, 
των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας του 
Οργανισμού, του προϋπολογισμού, του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας, καθώς 
και για τον διορισμό και την παύση του 
εκτελεστικού διευθυντή.

2. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων όλων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
που έχουν δικαίωμα ψήφου για την 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, 
των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας του 
Οργανισμού, του προϋπολογισμού, του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών, καθώς 
και για τον διορισμό ή την απόλυση του 
Εκτελεστικού Διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 215
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να προωθείται η διαφάνεια και 
μία ομαλή διεργασία λήψης αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στην 
περίπτωση όπου τίθεται μείζον και 
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απρόβλεπτο εμπόδιο στη φυσική 
παρουσία τριών τουλάχιστον μελών του 
επιτρέπεται η ψηφοφορία μέσω εξ 
αποστάσεως σύσκεψης.

Or. en

Τροπολογία 216
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο 
διορισμός πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Πριν από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος 
από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή μετά 
από επικύρωση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ο διορισμός 
πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Η Επιτροπή διοργανώνει ανοικτό 
διαγωνισμό για την κατάρτιση καταλόγου 
κατάλληλων υποψηφίων. Πριν από τον 
διορισμό, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος και οι 
άλλοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο της Επιτροπής καλούνται 
να προβούν σε δηλώσεις ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. en

Τροπολογία 217
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα 
και τις ανάγκες του Οργανισμού, δύναται 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Εντός ενός 
μηνός πριν από την παράταση της 
θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 219
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Εντός ενός μηνός
πριν από την παράταση της θητείας του, ο 
εκτελεστικός διευθυντής είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Εντός τριών 
μηνών πριν από την παράταση της θητείας 
του, ο εκτελεστικός διευθυντής, εάν κληθεί 
προς τούτο, προβαίνει σε δήλωση ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. en

Τροπολογία 220
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να 
ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να 
διοριστεί ο αντικαταστάτης του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 221
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών 
και τους πανεπιστημιακούς που είναι 
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στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα, τις ομάδες καταναλωτών 
και τους εμπειρογνώμονες να παρακολουθούν το έργο του ENISA και να του κοινοποιούν τις 
ανησυχίες τους. Η Ομάδα δεν προορίζεται να αποτελεί φόρουμ αρχών των κρατών μελών για 
την επιβολή του νόμου και την προστασία της σφαίρας του προσωπικού χώρου. Οι ευρωπαϊκοί 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μπορεί 
να προσκαλούνται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ENISA και μπορεί να 
συμμετέχουν σε ad hoc ομάδες εργασίας.

Τροπολογία 222
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τους παρόχους δικτύων ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
τις ομάδες καταναλωτών, τους 
πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί στην 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων όπως ο Φορέας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Or. en
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Τροπολογία 223
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
διεθνούς φήμης που αντιπροσωπεύουν 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως τον 
κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, τις ομάδες 
καταναλωτών, τους πανεπιστημιακούς που 
είναι ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, και τις αρχές επιβολής του 
νόμου και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 224
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
που αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, όπως τον κλάδο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, τις ομάδες καταναλωτών, 
τους πανεπιστημιακούς που είναι ειδικοί 
στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, 
και τις αρχές επιβολής του νόμου και 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μια 
Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
υψηλού κύρους που αντιπροσωπεύουν 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως τον 
κλάδο των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, τις ομάδες 
καταναλωτών, τους πανεπιστημιακούς που 
είναι ειδικοί στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών, και τις αρχές επιβολής του 
νόμου και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Or. ro
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Τροπολογία 225
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πρόεδρος της Ομάδας είναι ο 
εκτελεστικός διευθυντής.

3. Πρόεδρος της Ομάδας είναι ο 
εκτελεστικός διευθυντής ή πρόσωπο 
διορισμένο από αυτόν/αυτήν κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 226
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, ο 
Οργανισμός δεν αποκαλύπτει σε τρίτους 
πληροφορίες που επεξεργάζεται ή 
λαμβάνει και για τις οποίες έχει ζητηθεί η 
τήρηση του απορρήτου.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, ο 
Οργανισμός δεν αποκαλύπτει σε τρίτους 
μη διαβαθμισμένες πληροφορίες που 
επεξεργάζεται ή λαμβάνει και για τις 
οποίες έχει υποβληθεί αιιολογημένο 
αίτημα για πλήρη ή μερική τήρηση του 
απορρήτου. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι 
οι πληροφορίες μπορούν να 
αποκαλυφθούν, πλήρως ή εν μέρει, 
έρχεται σε διαβούλευση με το μέρος που 
τις έδωσε και προβαίνει σε αποκάλυψη 
των πληροφοριών μόνον αφού το μέρος 
που τις έδωσε εγκρίνει την αποκάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 227
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα έξοδα του Οργανισμού 
συγκαταλέγονται οι δαπάνες προσωπικού, 
οι δαπάνες διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, τα έξοδα υποδομής και τα 
λειτουργικά έξοδα, καθώς και οι δαπάνες 
για τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους.

2. Στα έξοδα του Οργανισμού 
συγκαταλέγονται οι δαπάνες προσωπικού, 
οι δαπάνες διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, τα έξοδα υποδομής και τα 
λειτουργικά έξοδα, καθώς και οι δαπάνες 
για τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους. Οι 
διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες για 
το διοικητικό προσωπικό δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 40% του συνολικού 
προϋπολογισμού.

Or. ro

Τροπολογία 228
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού
εκτελείται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 229
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού
εκτελείται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Οργανισμού.
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Or. en

Τροπολογία 230
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού
εκτελείται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 231
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νομικό καθεστώς Νομικό καθεστώς και έδρα

Or. nl

Τροπολογία 232
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Προς μεγιστοποίηση της ικανότητας 
απόκρισης, επίτευξη αυξημένης 
αποτελεσματικότητας και διευκόλυνση 
στενότερης επαφής με τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης, τα κράτη μέλη και όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους 
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συμφερόντων ιδρύεται μόνιμο γραφείο 
σύνδεσμος στις Βρυξέλλες.

Or. en

Τροπολογία 233
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η έδρα θα εξετασθεί εκ νέου από το 
Συμβούλιο έχοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται αποδοτική 
και αποτελεσματική λειτουργία του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 234
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο 
Ηράκλειο της Κρήτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μελέτη του ENISA έχει δείξει ότι, δεδομένου του πολύ μικρού μεγέθους του, ο Οργανισμός 
λειτουργεί κατά τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πέραν τούτου 
και δεδομένου του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει, ένας οργανισμός για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά από οποιοδήποτε 
γεωγραφικό σημείο της Ευρώπης. Διοικητικά και άλλα δυνάμει επιχειρησιακά θέματα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται χάρις στην καλύτερη διαχείριση, τα αρμόζοντα επίπεδα επάνδρωσης καθώς 
και την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας.
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Τροπολογία 235
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η έδρα του Οργανισμού είναι στις 
Βρυξέλλες.

Or. nl

Τροπολογία 236
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το διοικητικό προσωπικό δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 20% του συνόλου του 
προσωπικού.

Or. ro

Τροπολογία 237
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Gaston Franco, Νίκη Τζαβέλα, Jean-Pierre Audy, Maria Da 
Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο Οργανισμός μπορεί να διατηρεί 
συνδέσμους και να συνεργάζεται με άλλες 
τρίτες χώρες καθώς και με διεθνείς 
οργανισμούς και διακυβερνητικούς 
φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια 
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δικτύων και πληροφοριών και να τους 
επιτρέπει να συμμετέχουν στους 
αντίστοιχους τομείς του έργου του, εάν 
κρίνεται σκόπιμο. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής πρέπει να υποβάλει τη 
συμμετοχή τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο προς έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ENISA πρέπει να λειτουργεί ως σημείο εστίασης για τις πληροφορίες και την ανάπτυξη 
πολιτικής σχετικά με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών στην Ευρώπη και πρέπει να έχει 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ασφαλούς παγκοσμίου οικοσυστήματος Διαδικτύου. Συνεπώς ο 
Οργανισμός πρέπει να ευρίσκεται σε στενή επαφή με τρίτα κράτη και διεθνείς φορείς και 
εταιρείες όπως οι ICANN, ITU, IGF, IANA, IETF, ISOC κλπ.

Τροπολογία 238
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο Οργανισμός μπορεί να διατηρεί 
συνδέσμους ή να συνεργάζεται με άλλες 
τρίτες χώρες και να τους επιτρέπει να 
συμμετέχουν στους αντίστοιχους τομείς 
του έργου του, εάν κρίνεται σκόπιμο. 
Προς προαγωγή του διεθνούς διαλόγου 
και συνεργασίας η Επιτροπή επίσης 
διαβουλεύεται με τον Οργανισμό επί 
διεθνών σχετικών θεμάτων, οσάκις τούτο 
κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 239
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις 
εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης στον 
τομέα της ασφαλείας δικτύων και 
πληροφοριών σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ).

Or. en

Τροπολογία 240
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

1. Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως για να καθορίσει κατά πόσο ο
κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί για να 
επεκταθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακές 
ικανότητες του Οργανισμού.

Or. en
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Τροπολογία 241
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως για να καθορίσει κατά πόσο ο
κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί για να 
επεκταθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακές 
ικανότητες του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 242
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 

1. Ανά τριετία, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις όλων των σχετικών 
άμεσα ενδιαφερομένων, διεξάγει 
αξιολόγηση με βάση την εντολή 
καθηκόντων που συμφωνήθηκε με το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  Κατά την 
αξιολόγηση εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
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Συμβούλιο.  Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός είναι επαρκώς 
αποτελεσματικός και ποια είναι τα μέτρα 
για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς 
του.

Or. ro

Τροπολογία 243
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως για να καθορίσει κατά πόσο ο 
Οργανισμός τηρεί το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας του και να αποτιμήσει κατά 
πόσο υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί ο 
Οργανισμός ή να επεκταθεί ή 
προσαρμοσθεί η εντολή του.

Or. en
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Τροπολογία 244
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

1. Εντός πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως για να καθορίσει κατά πόσο ο 
κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί για να 
επεκταθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακές 
ικανότητες του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 245
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος υποδοχής του 
Οργανισμού εξασφαλίζει τις βέλτιστες 
δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη και 
αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού.

Τα κράτη μέλη υποδοχής του Οργανισμού 
και του μονίμου γραφείου συνδέσμου 
εξασφαλίζουν τις βέλτιστες δυνατές 
συνθήκες για την εύρυθμη και αποδοτική 
λειτουργία του Οργανισμού.
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Τροπολογία 246
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Christian Ehler, Gaston Franco, Νίκη Τζαβέλα, Jean-Pierre 
Audy, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τις βέλτιστες δυνατές 
συνθήκες για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων 
της αρμόζουσας κτηριακής υποδομής, 
των εγκαταστάσεων επικοινωνίας, 
πολύγλωσσης και με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό εκπαίδευσης και 
επαρκούς υποδομής μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 247
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη 
στέγαση που παρέχεται στον Οργανισμό και 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις που πρέπει να 
θέσει στη διάθεσή του το κράτος μέλος, 
καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν σε 
αυτό το κράτος μέλος για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τους υπαλλήλους του 
Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών 
τους ορίζονται σε ανανεωμένη συμφωνία για 
την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και του 
κράτους μέλους υποδοχής.
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Τροπολογία 248
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Gaston Franco, Νίκη Τζαβέλα, Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Διάρκεια λειτουργίας

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία πέντε ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Ο ENISA παραμένει μία από τις ολίγες ευρωπαϊκές υπηρεσίες χωρίς μόνιμη εντολή. Μία 
βραχύτερη εντολή εμποδίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ENISA όσον αφορά τον 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, την επάνδρωση και τη συμμετοχή του στην 
διαμόρφωση πολιτικής.)

Τροπολογία 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία πέντε ετών.

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία επτά ετών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

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 
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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

Τροπολογία 250
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία πέντε ετών.

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 251
Άννυ Ποδηματά, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
θητεία πέντε ετών.

Ο Οργανισμός ιδρύεται στις […] για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Or. en


