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Módosítás 124

Giles Chichester
Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségről
(ENISA)

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Új Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
létrehozataláról (NEUNISA)

Or. en

Indokolás

A javasolt alternatív elnevezés hangsúlyozná az új, hatékonyabb Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség létrejöttét.

Módosítás 125
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségről 
(ENISA)

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 126
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlés, az (1) Az elektronikus hírközlés, az 
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elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások a gazdasági és 
a társadalmi fejlődés alapvető tényezői. 
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és a villamos 
energiához vagy a vízellátáshoz hasonlóan 
mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak. Működési zavaraik
jelentős gazdasági kárt okozhatnak, ami 
rámutat azoknak az intézkedéseknek a 
fontosságára, amelyek a kritikus 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe. Mindez egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el társadalmunkat, nem 
utolsósorban azért, mert a rendszerek 
összetettsége, a balesetek, az emberi hibák 
és a támadások olyan problémákat 
okozhatnak, amelyek az európai polgárok 
jóléte szempontjából kritikus jelentőségű 
szolgáltatásokat közvetítő fizikai 
infrastruktúrára is kihathatnak.

elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások a gazdasági és 
a társadalmi fejlődés alapvető tényezői. 
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és a villamos 
energiához vagy a vízellátáshoz hasonlóan 
mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak. A hírközlő hálózatok 
a társadalmat és az innovációt szolgáló 
katalizátorként működnek, 
megsokszorozzák a technológia által 
gyakorolt hatást, alakítják a fogyasztói 
magatartást, az üzleti modelleket, az 
iparágakat, valamint az állampolgári és 
politikai részvételt. Működési zavaraik 
jelentős fizikai, társadalmi, gazdasági kárt 
okozhatnak, ami rámutat azoknak az 
intézkedéseknek a fontosságára, amelyek a 
kritikus szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe. Mindez egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el társadalmunkat, nem 
utolsósorban azért, mert a rendszerek 
összetettsége, a működési zavarok, a 
rendszerhibák, a balesetek, az emberi 
hibák és a támadások olyan problémákat 
okozhatnak, amelyek az európai polgárok 
jóléte szempontjából kritikus jelentőségű 
szolgáltatásokat közvetítő elektronikus és 
fizikai infrastruktúrára is kihathatnak.

Or. en

Módosítás 127
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A veszélyforrások folyamatosan 
változnak, és a biztonságot veszélyeztető 
események gyengíthetik a felhasználók 
bizalmát. Miközben az elektronikus 
hírközlésben, az elektronikus 
infrastruktúrában és az elektronikus 
szolgáltatásokban bekövetkező komolyabb 
mértékű működési zavarok nagy gazdasági 
és társadalmi hatásokkal járhatnak, a 
biztonság megsértésének mindennapos 
esetei, a mindennapos problémák és 
kellemetlenségek azzal fenyegetnek, hogy 
aláássák az embereknek a technológiába, a 
hálózatokba és a szolgáltatásokba vetett 
bizalmát.

(2) A veszélyforrások folyamatosan 
változnak, és a biztonságot veszélyeztető 
események gyengíthetik a felhasználók 
bizalmát. Miközben az elektronikus 
hírközlésben, az elektronikus 
infrastruktúrában és az elektronikus 
szolgáltatásokban bekövetkező komolyabb 
mértékű működési zavarok nagy gazdasági 
és társadalmi hatásokkal járhatnak, sőt 
emberek életét is veszélyeztethetik, a 
biztonság megsértésének mindennapos 
esetei, a mindennapos problémák és 
kellemetlenségek azzal fenyegetnek, hogy 
aláássák az embereknek a technológiába, a 
hálózatokba és a szolgáltatásokba vetett 
bizalmát.

Or. en

Módosítás 128
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ennek megfelelően a politika formálói, 
a gazdasági élet szereplői és a felhasználók 
számára egyaránt fontos, hogy megbízható 
európai adatok alapján rendszeres értékelés 
készüljön az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotáról.

(3) Ennek megfelelően a politika formálói, 
a gazdasági élet szereplői és a felhasználók 
számára egyaránt fontos, hogy megbízható 
európai adatok alapján rendszeres értékelés 
készüljön az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotáról, továbbá 
rendelkezésre álljon a jövőben 
bekövetkező fejlemények, kihívások és 
veszélyek szisztematikus előrejelzése 
európai és globális szinten egyaránt.

Or. en

Indokolás

A hálózat- és információbiztonság nem kizárólag európai, hanem globális probléma is, ahogy 
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a legutóbbi számítógépes támadások is bebizonyították. Az európai kiberbiztonsági fellépés és 
politika nem foglalkozhat csak önmagával, és nem elégedhet meg a válaszlépésekkel. Az 
ENISA-nak ehelyett globális és a problémáknak elébe menő szemlélettel kell rendelkeznie az 
elektronikus hálózati ökoszisztémák biztonságának biztosítása érdekében

Módosítás 129
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz.

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz. A görög 
kormány az ENISA székhelyét 
Heraklionban, Krétán jelölte ki. Ez az 
intézkedés komoly kérdéseket vet föl az 
Ügynökség hatékonyságát és 
eredményességét illetően, ezért a 
Tanácsnak a fenti paraméterek 
figyelembevételével újra át kellene 
gondolnia ezt a döntést.

Or. en

Módosítás 130
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
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Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz.

Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, a görög kormány által 
kijelölt városban, Heraklionban lesz.

Or. en

Módosítás 131
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség létrehozása óta a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
kihívások a technológia változásaihoz, a 
piaci fejleményekhez és a társadalmi-
gazdasági folyamatokhoz igazodva 
folyamatos változást mutatnak, ami az 
elmúlt időszakban újabb gondolkodási 
folyamatot és vitákat indukált. A változó 
kihívásokra reagálva az Unió különböző 
dokumentumokban többször kiigazította a 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő szakpolitikai prioritásait; ilyen 
dokumentum volt „A biztonságos 
információs társadalomra irányuló 
stratégia: párbeszéd, partnerség, felvértezés 
és felelősségvállalás” címmel 2006-ban 
közzétett bizottsági közlemény, a 
biztonságos európai információs 
társadalomra irányuló stratégiáról szóló 
2007. évi tanácsi állásfoglalás,az „Európa 
védelme a nagyszabású számítógépes 
támadások és hálózati zavarok ellen: a 
felkészültség, a védelem és az ellenálló 
képesség fokozása” címmel 2009-ben a 
kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről közzétett bizottsági közlemény, 
a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelme tárgyában tartott miniszteri 
konferenciáról közreadott elnökségi 
következtetések, valamint a hálózat- és 
információbiztonság együttműködésre 

(6) Az ENISA létrehozása óta a hálózat- és 
információbiztonságot érintő kihívások a 
technológia változásaihoz, a piaci 
fejleményekhez és a társadalmi-gazdasági 
folyamatokhoz igazodva folyamatos 
változást mutatnak, ami az elmúlt 
időszakban újabb gondolkodási folyamatot 
és vitákat indukált. A változó kihívásokra 
reagálva az Unió különböző 
dokumentumokban többször kiigazította a 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő szakpolitikai prioritásait; ilyen 
dokumentum volt „A biztonságos 
információs társadalomra irányuló 
stratégia: párbeszéd, partnerség, felvértezés 
és felelősségvállalás” címmel 2006-ban 
közzétett bizottsági közlemény, a 
biztonságos európai információs 
társadalomra irányuló stratégiáról szóló 
2007. évi tanácsi állásfoglalás, az „Európa 
védelme a nagyszabású számítógépes 
támadások és hálózati zavarok ellen: a 
felkészültség, a védelem és az ellenálló 
képesség fokozása” címmel 2009-ben a 
kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről közzétett bizottsági közlemény, 
a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelme tárgyában tartott miniszteri 
konferenciáról közreadott elnökségi 
következtetések, valamint a hálózat- és 
információbiztonság együttműködésre 
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építő európai megközelítéséről szóló 2009. 
évi tanácsi állásfoglalás. Felismerést nyert, 
hogy ahhoz, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén jelentkező 
kihívások kiküszöbölését lehetővé tévő 
európai képességek kialakítása céljából az 
európai intézmények és a tagállamok által 
tett erőfeszítésekhez sikeresen 
hozzájárulhasson, az Ügynökséget 
korszerűsíteni kell és meg kell erősíteni. A 
Bizottság ezen túlmenően nemrégiben az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezéseként elfogadta az európai 
digitális menetrendet. Ez az átfogó 
menetrend azt tűzi ki célul, hogy az IKT-
ban rejlő lehetőségeket oly módon kell 
hasznosítani és – egyúttal – növelni, hogy 
az előrelendítse a fenntartható növekedés 
és az innováció ügyét. A menetrend 
központi célkitűzésként határozza meg az 
információs társadalmon belüli bizalom és 
megbízhatóság növelését, és ennek 
érdekében megjelöli azokat a konkrét 
lépéseket, köztük e javaslat előterjesztését 
is, amelyeket a Bizottságnak a 
közeljövőben meg kell tennie.

építő európai megközelítéséről szóló 2009. 
évi tanácsi állásfoglalás. Felismerést nyert, 
hogy ahhoz, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén jelentkező 
kihívások kiküszöbölését lehetővé tévő 
európai képességek kialakítása céljából az 
európai intézmények és a tagállamok által 
tett erőfeszítésekhez sikeresen 
hozzájárulhasson, az Ügynökséget 
korszerűsíteni kell és meg kell erősíteni. A 
Bizottság ezen túlmenően nemrégiben az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezéseként elfogadta az európai 
digitális menetrendet. Ez az átfogó 
menetrend azt tűzi ki célul, hogy az IKT-
ban rejlő lehetőségeket oly módon kell 
hasznosítani és – egyúttal – növelni, hogy 
az előrelendítse a fenntartható növekedés 
és az innováció ügyét. A menetrend 
központi célkitűzésként határozza meg az 
információs társadalmon belüli bizalom és 
megbízhatóság növelését, és ennek 
érdekében megjelöli azokat a konkrét 
lépéseket, köztük e javaslat előterjesztését 
is, amelyeket a Bizottságnak a 
közeljövőben meg kell tennie.

Or. en

Módosítás 132
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és a Bizottság 
részéről különböző technikai és szervezési 
megoldásokat igényelnek. A vonatkozó 
követelmények heterogén alkalmazása 
csökkentheti a hatékonyságot, és 

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és a Bizottság 
részéről különböző technikai és szervezési 
megoldásokat igényelnek. A vonatkozó 
követelmények heterogén alkalmazása 
csökkentheti a hatékonyságot, és 
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akadályozhatja a belső piac működését. 
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és – kérésre 
– segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az európai intézmények 
bátran támaszkodhatnak. Az Ügynökség 
ezeket az igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat és a Bizottságot, valamint 
rajtuk keresztül az üzleti élet szereplőit a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, és ezzel 
végső soron hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

akadályozhatja a belső piac működését. 
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és – kérésre 
– segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az európai intézmények 
bátran támaszkodhatnak, és amely döntő 
szerepet vállalna különösen a hálózat- és 
információbiztonsági problémák 
megelőzésében vagy az e problémákra 
adható gyors válaszlépések és megoldások
biztosításában. Az Ügynökség ezeket az 
igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat és a Bizottságot, valamint 
rajtuk keresztül az üzleti élet szereplőit a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, és ezzel 
végső soron hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

Or. lt

Módosítás 133
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához.

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással, a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével és szakpolitikai javaslatok 
megfogalmazásával – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához.
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Módosítás 134
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Ügynökségnek indokolt 
hozzájárulnia az Európai Unión belüli 
magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 
szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában, mindezzel pedig 
elősegítenie a belső piac zavartalan 
működését.

(11) Az Ügynökségnek indokolt 
hozzájárulnia az Európai Unión belüli 
magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 
szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában és előmozdításában, 
mindezzel pedig elősegítenie a belső piac 
zavartalan működését.

Or. ro

Módosítás 135
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Tekintettel a mára az európai 
gazdaság gerincét alkotó elektronikus 
hálózatok és hírközlés egyre növekvő 
fontosságára és a digitális gazdaság 
tényleges méretére, jelentősen meg kell 
növelni az Ügynökség számára 
elkülönített pénzügyi és emberi 
erőforrásokat, összhangban 
megnövekedett szerepével és feladataival, 
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valamint azon kritikus pozíciójával, 
amelyet az európai digitális ökoszisztéma 
védelme terén betölt.

Or. en

Módosítás 136
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot 
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket, 
különösen az elektronikus hírközlő 
hálózatok üzemeltetőit és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtóit, hálózati 
berendezések gyártóit és a szoftverek 
forgalmazóit. Az Ügynökségnek segítenie 
kell a Bizottságot és a tagállamokat a 
hardver- és a szoftvertermékekkel 
kapcsolatos biztonsági természetű 
problémák megoldása érdekében az iparral 
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folytatott párbeszédükben, és ezáltal hozzá 
kell járulnia a hálózat- és 
információbiztonság területén megvalósuló 
együttműködéshez.

Or. en

Módosítás 137
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot 
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia, valamint gondoskodnia kell a 
tagállamokkal való együttműködésről, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti és európai szerveket és 
magas szintű magánszektorbeli 
szakembereket. Az Ügynökségnek 
segítenie kell a Bizottságot, az Európai 
Parlamentet és a tagállamokat a hardver-
és a szoftvertermékekkel kapcsolatos 
biztonsági természetű problémák 
megoldása érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
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területén megvalósuló együttműködéshez. járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

Or. ro

Módosítás 138
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot 
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal, a 
Bizottsággal és szükség esetén az érintett 
érdekeltekkel együttműködésben történő 
felmérésére. Az Ügynökségnek 
koordinációs feladatokat kell ellátnia a 
tagállamok irányában, és javítania kell az 
európai érdekeltek közötti együttműködést; 
ennek érdekében indokolt bevonnia 
tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
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járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreire és arra, hogy a hálózati infrastruktúrát a 
magánszektor birtokolja, irányítja és üzemelteti, egyik sem hagyható ki a hálózat- és 
információbiztonságot érintő kérdésekről szóló konzultációkból;

Módosítás 139
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Ügynökségnek referenciapontként 
kell működnie, és függetlensége, az általa 
nyújtott tanácsok és az általa terjesztett 
információk minősége, eljárásainak és 
működési módszereinek átláthatósága, 
valamint a számára kijelölt feladatok 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kell sugároznia a külvilág felé. Az 
Ügynökségnek a nemzeti és az uniós 
szinten tett erőfeszítésekre kell 
támaszkodnia; ennek érdekében feladatait a 
tagállamokkal teljes együttműködésben 
kell ellátnia, és nyitottnak kell lennie az 
ágazattal és más érdekeltekkel való 
kapcsolatra. Az Ügynökségnek emellett a 
magánszektor visszajelzéseire és a 
magánszektorral folytatott 
együttműködésre is indokolt támaszkodnia, 
hiszen ez a kör is fontos szerepet játszik az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságának 
megteremtésében.

(13) Az Ügynökségnek referenciapontként 
kell működnie, és függetlensége, az általa 
nyújtott tanácsok és az általa terjesztett 
információk minősége, eljárásainak és 
működési módszereinek átláthatósága, 
valamint a számára kijelölt feladatok 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kell sugároznia a külvilág felé. Az 
Ügynökségnek a nemzeti és az uniós 
szinten tett erőfeszítésekre kell 
támaszkodnia; ennek érdekében feladatait a 
tagállamokkal és az uniós intézményekkel 
teljes együttműködésben kell ellátnia, és 
nyitottnak kell lennie az ágazattal és más 
érdekeltekkel való kapcsolatra. Az 
Ügynökségnek emellett a magánszektor 
visszajelzéseire és a magánszektorral 
folytatott együttműködésre is indokolt 
támaszkodnia, hiszen ez a kör is fontos 
szerepet játszik az elektronikus hírközlés, 
az elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások biztonságának 
megteremtésében.

Or. en
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Módosítás 140
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság köz-magán partnerség 
létrehozását kezdeményezte az ellenálló 
képesség területén, amely az elképzelések 
szerint egész Európára kiterjedő, rugalmas 
irányítási keretként fog szolgálni az IKT-
infrastruktúra ellenálló képességének 
biztosításában, és amelynek keretében az 
Ügynökség előmozdíthatja a köz- és a 
magánszektorbeli érdekeltek 
együttműködését a közpolitikai prioritások 
és a kihívások gazdasági és piaci 
vetületeinek megvitatásában, az IKT-
infrastruktúra ellenálló képességével 
kapcsolatos intézkedések előkészítésében, 
illetőleg az egyes érdekeltek felelősségi 
körének meghatározásában.

(14) A Bizottság köz-magán partnerség 
létrehozását kezdeményezte az ellenálló 
képesség területén, amely az elképzelések 
szerint egész Európára kiterjedő, rugalmas 
irányítási keretként fog szolgálni az IKT-
infrastruktúra ellenálló képességének 
biztosításában, és amelynek keretében az 
Ügynökség a nyilvánosság és a 
magánszektor közötti szorosabb 
együttműködés elősegítése érdekében 
fejlesztheti a szaktudást és előmozdíthatja 
a köz- és a magánszektorbeli érdekeltek 
együttműködését a közpolitikai prioritások 
és a kihívások gazdasági és piaci 
vetületeinek megvitatásában, az IKT-
infrastruktúra ellenálló képességével 
kapcsolatos intézkedések előkészítésében, 
illetőleg az egyes érdekeltek felelősségi 
körének meghatározásában.

Or. lt

Módosítás 141
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség – a 
Bizottság kérésére és saját 
kezdeményezésre egyaránt – vélemények 
megfogalmazása, valamint műszaki és 
társadalmi-gazdasági elemzések készítése 
útján tanácsadással segítse a Bizottságot a 

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség – a 
Bizottság kérésére és saját 
kezdeményezésre egyaránt – vélemények 
megfogalmazása, valamint műszaki és 
társadalmi-gazdasági elemzések készítése 
útján tanácsadással segítse a Bizottságot a 
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hálózat- és információbiztonság területén 
folytatott politikafejlesztési 
tevékenységében. Az Ügynökségnek 
emellett – kérésre – a tagállamokat, 
valamint az európai intézményeket és 
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

hálózat- és információbiztonság területén 
folytatott politikafejlesztési 
tevékenységében. Az Ügynökségnek 
emellett – kérésre – a tagállamokat, az 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületét (BEREC), valamint az európai 
intézményeket és szerveket is indokolt 
segítenie hálózat- és információbiztonsági 
politika- és képességfejlesztő 
tevékenységükben.

Or. en

Módosítás 142
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség – a 
Bizottság kérésére és saját 
kezdeményezésre egyaránt – vélemények 
megfogalmazása, valamint műszaki és 
társadalmi-gazdasági elemzések készítése 
útján tanácsadással segítse a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonság területén 
folytatott politikafejlesztési 
tevékenységében. Az Ügynökségnek 
emellett – kérésre – a tagállamokat, 
valamint az európai intézményeket és 
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
vélemények megfogalmazása, valamint 
műszaki és társadalmi-gazdasági 
elemzések készítése útján tanácsadással 
segítse a Bizottságot a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
politikafejlesztési tevékenységében. Az 
Ügynökségnek emellett – kérésre vagy 
saját kezdeményezése alapján– a 
tagállamokat, valamint az uniós
intézményeket és szerveket is indokolt 
segítenie hálózat- és információbiztonsági 
politika- és képességfejlesztő 
tevékenységükben.

Or. en

Módosítás 143
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség – a 
Bizottság kérésére és saját 
kezdeményezésre egyaránt – vélemények 
megfogalmazása, valamint műszaki és 
társadalmi-gazdasági elemzések készítése 
útján tanácsadással segítse a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonság területén 
folytatott politikafejlesztési 
tevékenységében. Az Ügynökségnek 
emellett – kérésre – a tagállamokat, 
valamint az európai intézményeket és
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

Kívánatos, hogy az Ügynökség – kérésre és 
saját kezdeményezésre egyaránt –
vélemények megfogalmazása, valamint 
műszaki és társadalmi-gazdasági 
elemzések készítése útján tanácsadással 
segítse a Bizottságot, a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
politikafejlesztési tevékenységében. Az 
Ügynökségnek emellett – kérésre – a 
tagállamokat, valamint az európai 
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

Or. ro

Módosítás 144
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködést, és ennek 
keretében támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását és cseréjét. Ezt a 
tevékenységet segíti a tagállamok közötti 
fokozott információcsere. Az 
Ügynökségnek ugyancsak támogatnia kell 
a köz- és a magánszektorbeli érdekeltek 
között uniós szinten folytatott 
együttműködést, és ennek érdekében elő 
kell mozdítania az információk egymás 
közötti megosztását, a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, valamint az oktatási 
és a képzési programokat.

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködést, és ennek 
keretében támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását, előmozdítását és 
cseréjét. Ezt a tevékenységet segíti a 
tagállamok közötti fokozott 
információcsere. Az Ügynökségnek 
ugyancsak támogatnia kell a köz- és a 
magánszektorbeli érdekeltek között uniós 
szinten folytatott együttműködést, és ennek 
érdekében elő kell mozdítania az 
információk egymás közötti megosztását, a 
tudatosságnövelő kezdeményezéseket, 
valamint az oktatási és a képzési 
programokat.
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Or. ro

Módosítás 145
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Ügynökség többek között segíti 
az érintett európai intézményeket és a 
tagállamokat a végfelhasználók oktatását 
szolgáló, az egész Unióra kiterjedő 
kampány kidolgozásában és 
végrehajtásában, amelynek célja a 
biztonságosabb egyéni online 
magatartásformák elősegítése, valamint a 
figyelem felhívása a virtuális térben 
potenciálisan jelenlévő veszélyekre 
(kiberbűnözés, adathalászat, botnetek, 
pénzügyi és banki csalások), továbbá 
alapvető hitelesítési és adatvédelmi 
tanácsadás.

Or. en

Indokolás

Az USA kormánya által 2003-ban indított „A kiberbiztonsági tudatosság hónapja” például 
szolgálhat. További információ: http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm;
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Módosítás 146
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annyiban, amennyiben ez 
tevékenységi területe, céljai és feladatköre 
szempontjából helyénvaló és hasznos, az 
Ügynökségnek célszerű tapasztalat- és 

(23) Annyiban, amennyiben ez 
tevékenységi területe, céljai és feladatköre 
szempontjából helyénvaló és hasznos, az 
Ügynökségnek célszerű tapasztalat- és 
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általános információcserét folytatnia az 
európai uniós jog alapján a hálózat- és 
információbiztonság területén létrehozott 
szervekkel és ügynökségekkel.

általános információcserét folytatnia az 
európai uniós jog alapján a hálózat- és 
információbiztonság területén létrehozott 
szervekkel és ügynökségekkel. Az 
Ügynökségnek hozzá kell járulnia a 
kutatási prioritások azonosításához 
európai szinten a hálózati rugalmasság, 
valamint a hálózat- és infomációbiztonság 
területén, illetve el kell juttatnia a 
lehetséges kutatóintézetekhez az ipar 
szükségleteire vonatkozó ismereteket.

Or. lt

Módosítás 147
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A hálózat- és információbiztonsági 
problémák globális jellegűek. Szorosabb 
nemzetközi együttműködés szükséges a 
biztonsági standardok továbbfejlesztése, az 
információcsere jobbítása, valamint a 
hálózat- és információbiztonsági 
kérdéseket érintő közös globális 
megközelítésmód kialakítása érdekében. 
Az Ügynökségnek ennek jegyében – az 
adott esetnek megfelelően esetleg az 
Európai Külügyi Szolgálattal karöltve –
támogatnia kell a harmadik országokkal és 
a nemzetközi szervezetekkel folytatott 
együttműködést.

(26) A hálózat- és információbiztonsági 
problémák globális jellegűek. Szorosabb 
nemzetközi együttműködés szükséges a 
nemzetközi jogi keret szükségességének 
kezelése céljából a biztonsági standardok 
(többek között a közös viselkedési normák 
és magatartási kódexek meghatározása) 
és a válaszlépések tekintetében a gyorsabb 
nemzetközi együttműködést elősegítő 
információcsere, valamint a hálózat- és 
információbiztonsági kérdéseket érintő 
közös globális megközelítésmód
továbbfejlesztése érdekében. Az 
Ügynökségnek ennek jegyében támogatnia 
kell a további európai részvételt és a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködést 
biztosítva adott esetben a szükséges 
szakértelmet és elemzést az érintett 
európai szervek és intézmények számára.

Or. en
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Indokolás

A javasolt intézkedések mind kulcsfontosságú elemek a kiber-, hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos együttműködés erősítésében. Mivel fokozni kell az Unió 
jelenlétét a nemzetközi együttműködésről zajló vitákban, az ENISA-t arra kellene ösztönözni, 
hogy szakértelmet biztosítson az uniós szervek és/vagy intézmények számára.

Módosítás 148
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása ne érintse az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
irányadó irányelvek szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságok, az 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (Body of European 
Regulators for Electronic Communications 
– BEREC), a 2002/21/EK irányelv szerinti 
Hírközlési Bizottság, a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó tagállami felügyelő hatóságok 
hatásköreit, ne zárja ki eleve a felsorolt 
szervek hatásköreinek gyakorlását és 
feladatainak ellátását, ne akadályozza azt, 
és ne legyen azzal átfedésben.

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása ne érintse az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
irányadó irányelvek szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságok, az 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (Body of European 
Regulators for Electronic Communications 
– BEREC), amelynek képviselettel kell 
rendelkeznie az Ügynökségen belül 
működő érdekeltek állandó csoportjában, 
a 2002/21/EK irányelv szerinti Hírközlési 
Bizottság, a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó tagállami felügyelő hatóságok 
hatásköreit, ne zárja ki eleve a felsorolt 
szervek hatásköreinek gyakorlását és 
feladatainak ellátását, ne akadályozza azt, 
és ne legyen azzal átfedésben.

Or. en
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Módosítás 149
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Ügynökség munkája 
eredményességének biztosítása érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok és a 
Bizottság képviselettel rendelkezzék az 
Ügynökség tevékenységének általános 
irányát megszabó és az Ügynökség 
számára kijelölt feladatoknak e rendelettel 
összhangban történő ellátását biztosító 
igazgatóságban. Az igazgatóságot fel kell 
ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, 
amelyek a költségvetés meghatározásához 
és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a 
vonatkozó pénzügyi szabályzat 
elfogadásához, az Ügynökség átlátható 
döntéshozatali eljárásainak kialakításához, 
az Ügynökség munkaprogramjának 
elfogadásához, saját eljárási 
szabályzatának és az Ügynökség belső 
működési szabályzatának elfogadásához, 
valamint az ügyvezető igazgató 
kinevezéséhez és felmentéséhez 
szükségesek. Az igazgatóság számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
feladatai elvégzésében való közreműködés 
– például határozatainak megszövegezése 
vagy határozatai végrehajtásának 
figyelemmel kísérése – céljából operatív 
csoportokat hozzon létre.

(28) Az Ügynökség munkája 
eredményességének biztosítása érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok és a 
Bizottság képviselettel rendelkezzék az 
Ügynökség tevékenységének általános 
irányát megszabó és az Ügynökség 
számára kijelölt feladatoknak e rendelettel 
összhangban történő ellátását biztosító 
igazgatóságban. Az igazgatóságot fel kell 
ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, 
amelyek a költségvetés meghatározásához 
és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a 
vonatkozó pénzügyi szabályzat 
elfogadásához, az Ügynökség átlátható 
döntéshozatali eljárásainak kialakításához, 
az Ügynökség munkaprogramjának 
elfogadásához, saját eljárási 
szabályzatának és az Ügynökség belső 
működési szabályzatának elfogadásához, 
valamint az ügyvezető igazgató 
kinevezéséhez és felmentéséhez 
szükségesek, amelyet az Európai 
Parlamentnek meg kell erősítenie. Az 
igazgatóság számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a feladatai 
elvégzésében való közreműködés – például 
határozatainak megszövegezése vagy 
határozatai végrehajtásának figyelemmel 
kísérése – céljából operatív csoportokat 
hozzon létre.

Or. en

Módosítás 150
Ioannis A. Tsoukalas



PE472.314v01-00 22/73 AM\877955HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az ügyvezető igazgató részére 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
egyes konkrét – így különösen 
tudományos-műszaki, jogi vagy 
társadalmi-gazdasági – kérdésekben eseti 
munkacsoportokat hozzon létre. Kívánatos, 
hogy az eseti munkacsoportok létrehozása 
során az ügyvezető igazgató azt a 
megfelelő külső szaktudást kutassa fel és 
mozgósítsa, amelynek révén az Ügynökség 
hozzájuthat a információs társadalom 
fejlődésével felmerülő biztonsági jellegű 
kihívásokról rendelkezésre álló legfrissebb 
információkhoz. Az Ügynökségnek 
biztosítania kell, hogy az eseti 
munkacsoportok tagjainak kiválasztása a 
lehető legnagyobb szakmai hozzáértés 
alapján, a csoport feladatkörének 
sajátosságaihoz igazodva a tagállami 
közigazgatási szervek, a magánszektor 
(beleértve az ipart is), a felhasználók és a 
hálózat- és információbiztonság területén 
működő tudományos szakemberek közötti 
reprezentatív egyensúly kellő 
figyelembevételével történjék. Az 
Ügynökség a munkacsoport munkájában 
való részvételre eseti alapon egy-egy, az 
adott szakterületen elismert szakértőnek 
számító személyt is felkérhet. E részvétel 
költségeit az Ügynökségnek saját belső 
szabályzata szerint, a hatályos pénzügyi 
szabályzatokkal összhangban kell fedeznie.

(30) Az ügyvezető igazgató részére 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
egyes konkrét – így különösen tudományos 
vagy műszaki, jogi vagy társadalmi-
gazdasági – kérdésekben eseti 
munkacsoportokat hozzon létre. Kívánatos, 
hogy az eseti munkacsoportok létrehozása 
során az ügyvezető igazgató azt a 
megfelelő külső szaktudást kutassa fel és 
mozgósítsa, amelynek révén az Ügynökség 
hozzájuthat a információs társadalom 
fejlődésével felmerülő biztonsági jellegű 
kihívásokról rendelkezésre álló legfrissebb 
információkhoz. Az Ügynökségnek 
biztosítania kell, hogy az eseti 
munkacsoportok tagjainak kiválasztása a 
lehető legnagyobb szakmai hozzáértés 
alapján, a csoport feladatkörének 
sajátosságaihoz igazodva a tagállami 
közigazgatási szervek, az uniós 
intézmények, a magánszektor (beleértve az 
ipart is), a felhasználók és a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakemberek közötti 
reprezentatív egyensúly kellő 
figyelembevételével történjék. Az 
Ügynökség a munkacsoport munkájában 
való részvételre adott esetben egy-egy, az 
adott szakterületen elismert szakértőnek 
számító személyt is felkérhet. E részvétel 
költségeit az Ügynökségnek saját belső 
szabályzata szerint, a hatályos pénzügyi 
szabályzatokkal összhangban kell fedeznie.

Or. en

Módosítás 151
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés



AM\877955HU.doc 23/73 PE472.314v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az Ügynökségnek működése során 
kívánatos tiszteletben tartania egyrészről a 
szubszidiaritás elvét, azaz megfelelő 
mértékű koordinációt indokolt biztosítania 
a tagállamok között a hálózat- és 
információbiztonságot érintő kérdésekben 
és a nemzeti politikák eredményességének 
javításában, ami hozzáadott értéket képez, 
másrészről pedig az arányosság elvét, azaz 
nem lépheti túl az e rendeletben 
meghatározott célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

(32) Az Ügynökségnek működése során 
kívánatos tiszteletben tartania egyrészről a 
szubszidiaritás elvét, azaz megfelelő 
mértékű koordinációt indokolt biztosítania 
a tagállamok és a nemzeti szervek között a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
kérdésekben és a nemzeti politikák 
eredményességének javításában, ami 
hozzáadott értéket képez, másrészről pedig 
az arányosság elvét, azaz nem lépheti túl az 
e rendeletben meghatározott célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 152
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
Ügynökség számára olyan önálló 
költségvetést szükséges biztosítani, 
amelynek bevételei elsősorban az Unió és 
az Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásából 
származnak. Lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az Ügynökség székhelye szerinti 
tagállam vagy bármely más tagállam az 
Ügynökség bevételeihez önkéntes alapon 
hozzájáruljon. Az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő támogatások 
vonatkozásában mindenkor az uniós 
költségvetési eljárást kell alkalmazni. A 
Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
elszámolásokat.

(35) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében, 
valamint hogy további és új feladatait is 
teljesíteni tudja, az Ügynökség számára 
olyan elégséges és önálló költségvetést 
szükséges biztosítani, amelynek bevételei 
elsősorban az Unió és az Ügynökség 
munkájában részt vevő harmadik országok 
hozzájárulásából származnak. Lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az Ügynökség 
székhelye szerinti tagállam vagy bármely 
más tagállam az Ügynökség bevételeihez 
önkéntes alapon hozzájáruljon. Az Európai 
Unió általános költségvetését terhelő 
támogatások vonatkozásában mindenkor az 
uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. 
A Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
elszámolásokat.

Or. en
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Módosítás 153
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Ügynökséget a 460/2004/EK 
rendelettel korábban létrehozott ügynökség 
jogutódjaként indokolt létrehozni. A 
tagállamok képviselői által az Európai 
Tanács 2003. december 13-i ülése 
keretében elfogadott határozat értelmében 
az Ügynökség székhelye szerinti 
tagállamnak a meglévő politikai 
egyezségek fenntartásával és 
továbbfejlesztésével biztosítania kell az 
Ügynökség zökkenőmentes és hatékony 
működését, tekintettel különösen arra a 
szempontra, hogy az Ügynökségnek 
együttműködés és segítségnyújtás révén 
támogatnia kell a Bizottság, a tagállamok 
és azok illetékes szervei, az Európai Unió 
más intézményei és szervei, valamint a 
szerte Európában működő köz- és 
magánszektorbeli érdekeltek munkáját.

(36) Az Ügynökséget a 460/2004/EK 
rendelettel korábban létrehozott ügynökség 
jogutódjaként indokolt létrehozni. A 
tagállamok képviselői által az Európai 
Tanács 2003. december 13-i ülése 
keretében elfogadott határozat értelmében 
az Ügynökség székhelye szerinti 
tagállamnak a meglévő politikai 
egyezségek fenntartásával és 
továbbfejlesztésével a székhelyről szóló 
megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően biztosítania kell az 
Ügynökség zökkenőmentes és hatékony 
működését, tekintettel különösen arra a
szempontra, hogy az Ügynökségnek 
együttműködés és segítségnyújtás révén 
támogatnia kell a Bizottság, a tagállamok 
és azok illetékes szervei, az Európai Unió 
más intézményei és szervei, valamint a 
szerte Európában működő köz- és 
magánszektorbeli érdekeltek munkáját.

Or. en

Módosítás 154
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség valamely tagállam vagy az 
európai intézmények kérésére 
személyzetének legfelejebb 10%-át 
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egyidejűleg rendelkezésre bocsáthassa, 
hogy segítséget és szakértelmet biztosítson 
hálózat- és információbiztonsági ügyek 
megoldásában.

Or. en

Módosítás 155
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Lehetővé kell tenni, hogy az 
Ügynökség valamely tagállam vagy az 
európai intézmények kérésére 
személyzetének legfelejebb 10%-át 
egyidejűleg rendelkezésre bocsáthassa, 
hogy segítséget és szakértelmet biztosítson 
hálózat- és információbiztonsági ügyek 
megoldásában.

Or. en

Módosítás 156
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
36 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36b) Az Ügynökség állandó 
megbízatására az Európai Parlament, a 
Tanács és az Európai Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni, 
és a jogalkotó hatóság által e 
megbízatásra vonatkozóan hozott kedvező 
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határozat nem sértheti a költségvetési 
hatóság által az éves költségvetési eljárás 
keretében hozott határozatokat.

Or. en

Módosítás 157
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az Ügynökséget határozott
időtartamra kell létrehozni. Működését a 
kitűzött célok teljesítésének 
eredményessége és munkamódszereinek 
hatékonysága szempontjából értékelésnek 
kell alávetni annak megállapítása 
céljából, hogy a kitűzött célok továbbra is 
érvényesek-e, és ennek alapján meg kell 
határozni, hogy működésének időtartamát 
célszerű-e ismét meghosszabbítani,

(37) Az Ügynökséget határozatlan
időtartamra kell létrehozni. Az 
Ügynökségnek és a Bizottságnak éves 
teljesítménymegállapodást kell kötnie, 
amelynek tartalmaznia kell a 
hatékonyságról és a megvalósított célokról 
szóló általános értékelő jelentést, amelyet 
minden évben be kell nyújtani az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek.
Emellett háromévenként teljes mértékben 
független értékelést kell végezni.

Or. en

Módosítás 158
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az Ügynökséget határozott 
időtartamra kell létrehozni. Működését a 
kitűzött célok teljesítésének 
eredményessége és munkamódszereinek 
hatékonysága szempontjából értékelésnek 
kell alávetni annak megállapítása 
céljából, hogy a kitűzött célok továbbra is 

(37) Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
rendszer, amely szerint az Ügynökség 
megbízatása öt évre szól, korlátozza az 
Ügynökséget műveleteinek és 
tevékenységeinek hosszú távú 
tervezésében, és akadályozza munkájának 
folyamatosságát, ezért meg kell fontolni 
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érvényesek-e, és ennek alapján meg kell 
határozni, hogy működésének időtartamát 
célszerű-e ismét meghosszabbítani,

megbízatása időbeli korlátozásának 
megszüntetését.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az Ügynökséget határozott 
időtartamra kell létrehozni. Működését a 
kitűzött célok teljesítésének 
eredményessége és munkamódszereinek 
hatékonysága szempontjából értékelésnek 
kell alávetni annak megállapítása 
céljából, hogy a kitűzött célok továbbra is 
érvényesek-e, és ennek alapján meg kell 
határozni, hogy működésének időtartamát 
célszerű-e ismét meghosszabbítani,

(37) Az Ügynökséget határozatlan
időtartamra kell létrehozni, és ezért 
állandó megbízatást kell kapnia.

Or. en

Indokolás

Az ENISA azon kevés európai ügynökségek egyike, amelyek nem rendelkeznek állandó 
megbízatással. A rövid megbízatás akadályt jelent az ENISA stratégiai és operatív tervezéssel, 
személyzettel és a szakpolitikában való részvétellel kapcsolatos hosszú távú kilátásai 
tekintetében.

Módosítás 160
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az Ügynökséget határozott 
időtartamra kell létrehozni. Működését a 

(37) Az Ügynökséget határozatlan
időtartamra kell létrehozni, és ezért 
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kitűzött célok teljesítésének 
eredményessége és munkamódszereinek 
hatékonysága szempontjából értékelésnek 
kell alávetni annak megállapítása 
céljából, hogy a kitűzött célok továbbra is 
érvényesek-e, és ennek alapján meg kell 
határozni, hogy működésének időtartamát 
célszerű-e ismét meghosszabbítani,

állandó megbízatást kell kapnia.

Or. en

Módosítás 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unión belül hozzájáruljon a magas szintű 
hálózat- és információbiztonsághoz, 
növelje az ezzel kapcsolatos tudatosságot, 
és az Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki a társadalomban, 
ezáltal pedig hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, ez a rendelet 
létrehozza az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

(1) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unión belül hozzájáruljon a magas szintű 
hálózat- és információbiztonsághoz, 
növelje az ezzel kapcsolatos tudatosságot, 
és az Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki a társadalomban, 
ezáltal pedig hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez és a teljesen 
működőképes egységes európai digitális 
piac kialakításához, ez a rendelet 
létrehozza az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

Or. en

Módosítás 162
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unión belül hozzájáruljon a magas szintű 
hálózat- és információbiztonsághoz, 
növelje az ezzel kapcsolatos tudatosságot, 
és az Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki a társadalomban, 
ezáltal pedig hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, ez a rendelet 
létrehozza az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

(1) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unión belül hozzájáruljon a magas szintű 
hálózat- és információbiztonsághoz, 
növelje az ezzel kapcsolatos tudatosságot, 
és az Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki és mozdítson elő a 
társadalomban, ezáltal pedig hozzájáruljon 
a belső piac zavartalan működéséhez, ez a 
rendelet létrehozza az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

Or. ro

Módosítás 163
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség segíti a Bizottságot, a 
többi uniós intézményt, a tagállamokat és 
az ipart – különösen a kkv-kat – a 
hálózat- és információbiztonság területén 
az uniós jog szerint jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó követelmények 
teljesítésében,és ezáltal hozzájárul a belső 
piac zavartalan működéséhez.

Or. en

Módosítás 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség céljai és feladatai nem 
sértik a hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos tagállami hatásköröket, sem 
pedig általában a közbiztonsággal, a 
védelemmel és a nemzetbiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységeket (beleértve az 
állam gazdasági jólétével kapcsolatos 
tevékenységet is, ha nemzetbiztonsági 
vonatkozással rendelkezik), illetőleg az 
államnak a büntetőjog területén folytatott 
tevékenységét.

(2) Az Ügynökség céljai és feladatai 
kiegészítik a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
tagállami hatásköröket, sem pedig 
általában a közbiztonsággal, a védelemmel 
és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeket (beleértve az állam 
gazdasági jólétével kapcsolatos 
tevékenységet is, ha nemzetbiztonsági 
vonatkozással rendelkezik), illetőleg az 
államnak a büntetőjog területén folytatott 
tevékenységét.

Or. ro

Módosítás 165
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottságot, a 
Tanácsot, az Európai Parlamentet és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

Or. ro
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Módosítás 166
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

A magyar változatot nem érinti.

Or. ro

Módosítás 167
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség javítja az Európai Unió 
és a tagállamok képességét és 
felkészültségét a hálózat- és 
információbiztonságot érintő problémák és 
váratlan események megelőzésére, 
észlelésére és kezelésére.

(2) Az Ügynökség segítséget nyújt a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
problémák és váratlan események 
megelőzéséhez, észleléséhez és kezeléséhez 
szükséges uniós és tagállami képességek 
és felkészültség fejlesztéséhez és 
megerősítéséhez.

Or. ro

Módosítás 168
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség magas szintű szakmai 
hozzáértést alakít ki és tart fenn, és ennek 
felhasználásával ösztönzi a köz- és a 
magánszektorbeli szereplők közötti széles 
körű együttműködést.

(3) Az Ügynökség magas szintű szakmai 
hozzáértést alakít ki és tart fenn, hogy a 
kiberbiztonsággal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben globális kiválósági központtá 
váljon, és ennek felhasználásával ösztönzi 
a köz- és a magánszektorbeli szereplők 
közötti széles körű együttműködést

Or. en

Módosítás 169
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség a hálózat- és 
információbiztonság területén ösztönzi a 
köz- és a magánszektorbeli szereplők 
közötti széles körű együttműködést.  

Or. ro

Módosítás 170
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kérésre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
és társadalmi-gazdasági elemzéseket 

a) kérésükre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak, Tanácsnak 
és az Európai Parlamentnek a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
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készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében;

és társadalmi-gazdasági elemzéseket 
készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 171
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kérésre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
és társadalmi-gazdasági elemzéseket 
készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében;

a) kérésükre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak, az uniós 
szerveknek és a tagállamoknak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
és társadalmi-gazdasági elemzéseket 
készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében; 

Or. ro

Módosítás 172
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) segíti a tagállami számítástechnikai 
katasztrófaelhárító csoportokat (CERT-
ek), megkönnyíti a CERT-hálózatok 
felállítását és használatát uniós szinten, és 
legalább két tagállam részvétele esetén 
koordinálja a vészhelyzetekre felkészítő 
páneurópai gyakorlatokat és a vészhelyzet 
esetén követendő eljárásokat; 

Or. ro

Módosítás 173
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) segítséget nyújt a Bizottság számára a 
hálózat- és információbiztonságról szóló 
átfogó uniós stratégia elkészítésében;

Or. en

Módosítás 174
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) elősegíti és megkönnyíti a tagállami 
CERT-ek és az EU közötti 
együttműködést;

Or. ro
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Módosítás 175
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti a tagállamok által egymással és 
a Bizottsággal a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

b) elősegíti a tagállamok által egymással és 
a Bizottsággal a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést; ennek 
érdekében kifejleszt és működtet egy egész 
Európára kiterjedő korai előrejelzési és 
reagálási rendszert, amely kiegészíti a 
tagállamok saját rendszereit;

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonságot fenyegető veszélyek már régen nem állnak meg a nemzeti határoknál, ezért 
nem kezelhetők nemzeti struktúrákkal. A kibertámadások másodperceken belül egész 
Európára kiterjedhetnek. Valahányszor több tagállamot érintenek a kiberbiztonsági 
problémák (például egy kibertámadás eredeteként, célpontjaként vagy eszközeként), az 
ENISA-nak rendelkeznie kell a beavatkozáshoz, a riasztáshoz és a tagállami reagálások 
összehangolásához szükséges képességekkel.

Módosítás 176
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti a tagállamok által egymással és 
a Bizottsággal a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

b) elősegíti a tagállamok által egymással és 
az európai intézményekkel és szervekkel a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
váratlan események megelőzésére, 
észlelésére és kezelésére irányuló, 
határokon átívelő vetülettel rendelkező 
erőfeszítéseikben folytatott 
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együttműködést;

Or. ro

Módosítás 177
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket a 
hálózat- és információbiztonságra 
vonatkozó adatok gyűjtésére, elemzésére és 
terjesztésére irányuló tevékenységükben;

c) kérésükre vagy saját
kezdeményezéséből segíti a tagállamokat, 
valamint az európai intézményeket és 
szerveket a hálózat- és 
információbiztonságra vonatkozó adatok 
gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére 
irányuló tevékenységükben;

Or. en

Módosítás 178
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamokkal és az európai 
intézményekkel együttműködve 
rendszeresen felméri az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotát;

d) kérésükre vagy saját kezdeményezésből
a tagállamokkal és az európai 
intézményekkel együttműködve 
rendszeresen felméri az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotát;

Or. en

Módosítás 179
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamokkal és az európai
intézményekkel együttműködve 
rendszeresen felméri az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotát;

d) a tagállamokkal és az uniós
intézményekkel együttműködve 
rendszeresen felméri az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotát;

Or. en

Módosítás 180
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, valamint 
a standardok kidolgozása és cseréje 
érdekében tett erőfeszítéseiket;

e)támogatja Európa illetékes közszerveinek 
együttműködését, és tevékenyen 
együttműködik különösen a helyes 
gyakorlati megoldások kialakítása, 
előmozdítása és cseréje, valamint a közös 
hálózati és információbiztonsági 
standardok kidolgozása és végrehajtása
terén.

Or. ro

Módosítás 181
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 

e) elősegíti Európa illetékes közszerveinek 
renszeres együttműködését, ennek 
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érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, valamint 
a standardok kidolgozása és cseréje 
érdekében tett erőfeszítéseiket;

érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, valamint 
a standardok kidolgozása és cseréje 
érdekében tett erőfeszítéseiket, valamint a 
tagállamok közötti információ- és 
adatcserét;

Or. en

Módosítás 182
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, 
valamint a standardok kidolgozása és 
cseréje érdekében tett erőfeszítéseiket;

e) támogatja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások, valaminthálózat- és 
információbiztonsági sandardok, továbbá 
a kockázatkezelési kultúra kialakítása és 
cseréje érdekében tett erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 183
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektronikus termékek, rendszerek és 
szolgáltatások körében segíti az Uniót és a 
tagállamokat a kockázatkezelési eljárások, 
valamint a biztonsági tárgyú helyes 
gyakorlati megoldások és standardok 
alkalmazásának ösztönzésében;

f) az elektronikus és hírközlési hálózatok, 
termékek, rendszerek és szolgáltatások 
körében segíti az Uniót, a tagállamokat, az 
állami és a magánszektort a 
kockázatkezelési eljárások, valamint a 
biztonsági tárgyú helyes gyakorlati 
megoldások, a hálózat- és 
információbiztonsági standardok 
alkalmazásának ösztönzésében, továbbá a 
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„beépített információbiztonság” 
kultúrájának előmozdításában;

Or. en

Indokolás

Hasonlóan a magánélet védelméhez a kiberbiztonságot nem lehet ad hoc mechanizmusként 
vagy az elektronikus és hírközlési hálózatokat követően, utólagosan bevezetni. Ha kialakul a 
„beépített információbiztonság” kultúrája és megközelítése a hálózatfejlesztés terén, akkor ez 
garantálhatja a biztonságosabb európai digitális ökoszisztémát.

Módosítás 184
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektronikus termékek, rendszerek és 
szolgáltatások körében segíti az Uniót és a 
tagállamokat a kockázatkezelési eljárások, 
valamint a biztonsági tárgyú helyes 
gyakorlati megoldások és standardok 
alkalmazásának ösztönzésében;

f) az elektronikus termékek, rendszerek és 
szolgáltatások körében segíti az Uniót és a 
tagállamokat kérésükre vagy saját 
kezedeményezése alapján a 
kockázatkezelési eljárások, valamint a 
biztonsági tárgyú helyes gyakorlati 
megoldások és standardok alkalmazásának 
ösztönzésében;

Or. en

Módosítás 185
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
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kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok és 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
standardok kidolgozására és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseiket;

kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok,
szolgáltatások és a civil – köz-, 
magánszektorbeli vagy közszektorbeli –
magánszektorbeli kritikus információs 
infrastruktúrák biztonságára vonatkozó 
standardok kidolgozására és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 186
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok és 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
standardok kidolgozására és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseiket;

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok és 
szolgáltatások, valamint az ezektől függő 
fizikai termékek, hálózatok és 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
standardok kidolgozására és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 187
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) elősegíti a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek által a hálózat- és 

h) megfontolja a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos
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információbiztonság területén folytatott 
párbeszédet és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjét, ideértve a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos vonatkozásokat is; segíti a 
Bizottságot a számítógépes bűnözés elleni 
küzdelem hálózat- és 
információbiztonsági vonatkozásait 
figyelembe vevő politikafejlesztési 
tevékenységében;

helyes gyakorlati megoldások cseréjét más 
uniós szervekkel;

Or. fr

Indokolás

Miközben az ENISA-t felszólíthatják, hogy folytasson eszmecserét hálózat- és 
információbiztonsági kérdésekben érintett más uniós szervekkel, köztük olyanokkal, amelyek 
feladata a kiberbűnözés elleni küzdelem, nincs hatásköre az adott feladat operatív aspektusai 
tekintetében. Nincs hatásköre arra sem, hogy közvetlenül együtt dolgozzon a bűnüldöző és a 
magánélet védelmével foglalkozó nemzeti hatóságokkal, amelyekkel a nemzeti összekötő 
tisztviselőkön keresztül léphet kapcsolatba.

Módosítás 188
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) elősegíti a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek által a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
párbeszédet és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjét, ideértve a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos vonatkozásokat is; segíti a 
Bizottságot a számítógépes bűnözés elleni 
küzdelem hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásait figyelembe vevő 
politikafejlesztési tevékenységében;

h) elősegíti a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek által a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
párbeszédet és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjét, ideértve a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos vonatkozásokat is; segíti a 
Bizottságot és kérésükre a tagállamokat a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelem 
hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásait figyelembe vevő 
politikafejlesztési tevékenységében;

Or. en
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Indokolás

A kiberbiztonság rendszerszerűségét és tágabb összefügését tekintve a bevált megoldásokat és 
politikákat tagállami szinten kell koordinálni.

Módosítás 189
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben;

i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben, valamint a biztonság 
megsértésével kapcsolatos értesítés 
keretének kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 190
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben;

i) kérésre vagy saját kezdeményezésből
segíti a tagállamokat, valamint az európai 
intézményeket és szerveket hálózat- és 
információbiztonsággal összefüggő 
észlelési, elemzési és válaszadási 
képességfejlesztő tevékenységükben;

Or. en
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Módosítás 191
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben;

i) kérésre segíti a Bizottságot, a 
tagállamokat, valamint az európai 
intézményeket és szerveket hálózat- és 
információbiztonsággal összefüggő 
észlelési, elemzési és válaszadási 
képességfejlesztő tevékenységükben;

Or. ro

Módosítás 192
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) elősegíti a köz- és a magánszektor, az 
egyetemek és a kutatóközpontok közötti 
párbeszédet és a bevált gyakorlatok 
cseréjét a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
problémák és megoldások, többek között a 
kiberbűnözés elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítések tekintetében;

Or. ro

Indokolás

A kiberbűnözés elleni harc megfelelő módozatainak megtalálásához szükség van a köz- és a 
magánszektor, továbbá az egyetemi és a kutató szervek közötti együttműködésre.  
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Módosítás 193
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) kérésükre vagy saját kezdeményezésből 
tanácsokkal látja el az uniós 
intézményeket és a tagállamokat a 
tekintetben, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén milyen 
további kutatásokra van szükség ahhoz, 
hogy hatékonyan lehessen reagálni a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
jelenlegi és jövőbeli kockázatokra és 
fenyegetésekre, illetve ahhoz, hogy 
eredményesen lehessen alkalmazni a 
kockázatmegelőző technológiákat;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) létrehozza az Európai Unió teljes 
körűen működő számítástechnikai 
katasztrófaelhárító csoportját (EU CERT) 
és felügyeli működését annak érdekében, 
hogy visszaverje az uniós intézmények, 
szervek és ügynökségek ellen indított 
kibertámadásokat;

Or. en
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Indokolás

Ha az EU CERT az ENISA felügyelete alá kerül, akkor a kiberbiztonság terén az EU-ban egy 
referenciapont lesz. Ha az EU CERT különálló testületként működik, akkor egyértelműen 
átfedések lesznek az ENISA-val a célok és a feladatok tekintetében, és ez a polifónia 
konfliktusokhoz, rivalizáláshoz és jelentős anyagi és erőfeszítésbeli pazarláshoz fog vezetni. 
A kiberbiztonság kritikus területén az EU nem engedheti meg magának, hogy olyan helyzetbe 
kerüljön, ahol a harmadik felek kiberbiztonsági fenyegetés esetén „nem tudják, kihez 
forduljanak az EU-ban”.

Módosítás 195
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) kérésre segítséget nyújt a Bizottságnak 
és az érintett uniós szerveknek vagy 
intézményeknek az európai intézmények 
CERT-jének létrehozatalával kapcsolatos 
tanácsokkal és szakértelemmel;

Or. en

Módosítás 196
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) súlyos kiberfenyegetettség esetén és ha 
valamely tagállam vagy európai uniós 
szerv/intézmény kifejezetten kéri, 
segítséget nyújt az érintett hálózat, 
infrastruktúra vagy adatok biztonságának 
fenntartásával kapcsolatos operatív 
feladatok elvégzésében;

Or. en
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Módosítás 197
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az adott esetnek megfelelően az Európai 
Külügyi Szolgálattal karöltve támogatja az 
Európai Unió által harmadik országokkal 
és nemzetközi szervezetekkel a hálózat- és 
információbiztonság területére irányuló 
nemzetközi együttműködés elősegítése és 
egy közös globális megközelítésmód 
kialakítása érdekében folytatott 
párbeszédet és együttműködést;

j) az adott esetnek megfelelően az Európai 
Külügyi Szolgálattal karöltve támogatja az 
Európai Unió által harmadik országokkal 
és nemzetközi szervezetekkel a hálózat- és 
információbiztonság területére irányuló 
nemzetközi együttműködés elősegítése és 
egy közös globális megközelítésmód 
kialakítása érdekében folytatott 
párbeszédet és együttműködést; Az 
ENISA-t kell a kiberbiztonságot érintő 
valamennyi ügy esetében az egyetlen 
európai kapcsolattartó pontként kijelölni 
a harmadik országok és a nemzetközi 
szervezetek felé;

Or. en

Módosítás 198
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az adott esetnek megfelelően az Európai 
Külügyi Szolgálattal karöltve támogatja az 
Európai Unió által harmadik országokkal 
és nemzetközi szervezetekkel a hálózat- és 
információbiztonság területére irányuló 
nemzetközi együttműködés elősegítése és 
egy közös globális megközelítésmód 
kialakítása érdekében folytatott 
párbeszédet és együttműködést;

j) az adott esetnek megfelelően az érintett 
európai szervekkel/intézményekkel 
karöltve támogatja az Európai Unió által 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel a hálózat- és 
információbiztonság területére irányuló 
nemzetközi együttműködés elősegítése és 
egy közös globális megközelítésmód 
kialakítása érdekében folytatott 
párbeszédet és együttműködést;
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Or. en

Módosítás 199
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) képzéseket kínál különféle 
csatornákon keresztül – valós és virtuális 
konferenciák, mentorok segítségével, 
online és helyben szervezett képzésekkel. 
Vezető ipari szereplők dolgozzák ki az 
informatikai biztonságról szóló 
kurzusokat számos területen, többek 
között a hálózatbiztonság, a 
számítástechnikai kriminalisztika, az 
ellenőrzés, a biztonság irányítása és az 
alkalmazásbiztonság területén;

Or. en

Módosítás 200
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) segíti a Bizottságot az információs és 
hírközlési hálózatok biztonságára 
vonatkozó uniós stratégia kidolgozásában; 

Or. ro

Módosítás 201
Ivailo Kalfin
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j a - j f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) A Bizottsággal és a tagállamokkal 
együttműködve meghatározza a nemzeti, 
az európai, illetve a nemzeti és az európai 
CERT-ek között alkalmazandó egységes 
minimum kiberbiztonsági 
tanúsítványokat, viselkedési normákat és 
együttműködési gyakorlatokat. Az 
Ügynökség konzultál az érintett érdekelt 
felekkel is hasonló kiberbiztonsági 
intézkedéseknek a magánhálózatok és 
infrastruktúrák számára történő 
meghatározása érdekében;
jb) ösztönzi és támogatja az érintett 
tagállamok, az európai CERT-ek, illetve 
az érintett tagállamok és az európai 
CERT-ek közötti, az általuk kezelt vagy 
védett hálózatokat vagy rendszereket érő 
incidensek, támadások vagy 
fennakadások esetén megvalósuló 
együttműködést;
jc) a kibertámadások, incidensek vagy 
zavarok elleni összehangolt, az Unió egész 
területét lefedő gyorsreagáló rendszer 
kiépítése érdekében – amennyiben 
szükséges és az érintett tagállam kérésére 
– támogatja egy a hét minden napján 24 
órában folyamatosan rendelkezésre álló, 
az ellenálló képességet fokozó szolgálat az 
illetékes CERT-en belüli létrehozását, és 
megfelelő szakértelmet bocsát 
rendelkezésre az azonnali reagáló 
képesség biztosításához;
jd) ösztönzi egy az európai 
kapcsolattartási pontokat tartalmazó 
nyilvántartás elfogadását, és előmozdítja a 
felelősség, valamint az információk és a 
legjobb gyakorlatok a fent említett CERT-
eken belüli, illetve az azok közötti 
megosztását;
je) folytatja a páneurópai kiberbiztonsági 
felkészültség és ellenálló képesség 
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fokozására irányuló gyakorlatok 
összehangolását és azok eredményei, 
illetve a tagállamok és az EU által 
hozandó következő intézkedések 
elemzését, valamint előmozdítja a 
hasonlóan gondolkodó harmadik 
partnerek a fent említett gyakorlatokban 
való részvételének ösztönzését;
jf) szakértelmet kínál és tanácsot ad a 
tagállamok és az európai intézmények 
számára a hálózat- és 
információbiztonság, illetve a 
kiberbiztonság témájával foglalkozó 
nemzetközi fórumokon való részvételük 
kapcsán;

Or. en

Indokolás

A c) ponttal kapcsolatban: A biztonság automatizálása önmagában nem elég a hálózat- és 
információbiztonság összetett incidensek és támadások elleni védelmének biztosításához. Az 
emberi közbeavatkozást, összehangolást és szakértelmet minden egyes tagállamban a hét 
minden napján huszonnégy órában biztosítani kell;

Módosítás 202
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség e rendelet hatóköre és 
céljai keretén belül felléphet saját 
kezdeményezése alapján. Ha az 
Ügynökség egy tagállam felkérése alapján 
lép fel, az Ügynökség előterjeszti 
ajánlásait, a kérdéses tagállam pedig 
tájékoztatja az Ügynökséget, hogy ezen 
ajánlásait hogyan hajtották végre.

Or. en
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Módosítás 203
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Ügynökség proaktív az új és az 
éppen kibontakozó IKT-technológiák 
használata és elemzése tekintetében. Az 
Ügynökség hatékonyan lép fel az új és az 
éppen kibontakozó IKT-technológiák által 
támasztott biztonsági kockázatok és 
fenyegetések ellen.

Or. en

Módosítás 204
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság meghatározza az 
Ügynökség működésének általános irányát, 
és gondoskodik arról, hogy az Ügynökség 
az e rendeletben megállapított 
szabályoknak és elveknek megfelelően 
végezze tevékenységét. Az igazgatóság 
biztosítja, hogy az Ügynökség munkája 
összhangban legyen a tagállamok által és 
az Unió szintjén folytatott 
tevékenységekkel.

(1) Az igazgatóság meghatározza az 
Ügynökség működésének általános irányát, 
és gondoskodik arról, hogy az Ügynökség 
az e rendeletben megállapított 
szabályoknak és elveknek megfelelően 
végezze tevékenységét. Biztosítja az
Ügynökség hatékony működtetését. Az
igazgatóság biztosítja, hogy az Ügynökség 
munkája összhangban legyen a tagállamok 
által és az Unió szintjén folytatott 
tevékenységekkel. Az igazgatóság 
elfogadja a harmadik országokkal kötött 
adminisztratív megállapodásokat, és 
jóváhagyja a nemzetközi dimenziójú 
kezdeményezéseket.

Or. en



AM\877955HU.doc 51/73 PE472.314v01-00

HU

Indokolás

A harmadik országokkal stb. kötött megállapodásokról szóló szöveg az IWG ügynökségekkel 
kapcsolatos ajánlásaiból következik.

Módosítás 205
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatóság a Bizottság érintett 
szervezeti egységeivel egyetértésben 
elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(2) Az igazgatóság a Bizottsággal
egyetértésben elfogadja saját és a 
végrehajtó testület eljárási szabályzatát. Az 
eljárási szabályzat biztosítja az 
igazgatósági tagok kiegyensúlyozott 
képviseletét a végrehajtó testületben, 
figyelembe véve azt, hogy annak tükröznie 
kell a tagállamok hálózat- és 
információbiztonság terén meglévő 
képességeit és a végrehajtó testület 
folyamatosságát és hatékonyságát. Az 
eljárási szabályzat lehetővé teszi a 
gyorsított döntéshozatalt írásbeli eljárás 
vagy telekonferencia révén.

Or. en

Indokolás

Az egyensúly és hatékonyság biztosítása érdekében az Ügynökség eljárási szabályzatának 
foglalkoznia kell a végrehajtó testület összetételének kérdésével. A Bizottság „szervezeti 
egységei” kifejezés törlése a Tanács javaslatát követi itt és másutt is. Azonban a Bizottságnak 
a Tanács által javasolt konzultációs szerepnél komolyabb szerepet kellene betöltenie.

Módosítás 206
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazgatóság – a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultációt és a 
költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatását követően – többéves 
személyzetpolitikai tervet fogadhat el.

(9) Az igazgatóság – a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultációt és a 
költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatását követően – többéves 
személyzetpolitikai tervet fogad el.

Or. en

Módosítás 207
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazgatóság – a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultációt és a 
költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatását követően – többéves 
személyzetpolitikai tervet fogadhat el.

(9) Az igazgatóság – a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultációt és a 
költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatását követően – többéves 
személyzetpolitikai tervet fogad el.

Or. en

Módosítás 208
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az igazgatóság egy sor, az Ügynökség 
tevékenységeinek éves értékelése és az 
ENISA hatékonyságának növelését célzó 
intézkedések elfogadása alapjául szolgáló 
teljesítmény-kritériumot fogad el. 

.
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Or. ro

Módosítás 209
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy-egy 
képviselőből, a Bizottság által kijelölt 
három képviselőből, valamint a Bizottság 
által kijelölt három további olyan,
szavazati joggal nem rendelkező 
képviselőből áll, akik rendre a következő 
három csoportot képviselik:

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy-
egy, az adott tagállam nevében történő 
eljárásra felhatalmazott képviselőből, és a
Bizottság által kijelölt három, szavazati 
joggal nem rendelkező képviselőből áll. Az 
igazgatóság tagjai helyett az igazgatóság 
eljárási szabályzatával összhangban 
helyetteseik is eljárhatnak.

a) az információs és kommunikációs 
technológiai ágazatot;
b) a fogyasztói csoportokat;
c) a hálózat- és információbiztonság 
területén működő tudományos 
szakembereket.

Or. en

Módosítás 210
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy-egy 
képviselőből, a Bizottság által kijelölt 
három képviselőből, valamint a Bizottság 
által kijelölt három további olyan, 
szavazati joggal nem rendelkező 
képviselőből áll, akik rendre a következő
három csoportot képviselik:

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy-egy 
képviselőből, a Bizottság által kijelölt 
három képviselőből, valamint a Bizottság 
által kijelölt három, szavazati joggal nem 
rendelkező képviselőből, valamint az 
Európai Parlament által kijelölt három 
képviselőből áll, akik rendre a következő
csoportok egyikét képviselik:



PE472.314v01-00 54/73 AM\877955HU.doc

HU

Or. ro

Módosítás 211
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatóság tagjait és helyetteseiket 
a hálózat- és információbiztonság területén 
szerzett megfelelő tapasztalataik és 
szakmai hozzáértésük alapján kell kijelölni.

(2) Az igazgatóság tagjait és helyetteseiket 
a hálózat- és információbiztonság területén 
szerzett megfelelő tapasztalataik és 
szakmai hozzáértésük alapján kell kijelölni.
Rendelkezniük kell ezenkívül az 5. 
cikkben felsorolt feladatok ellátásához 
szükséges irányítási, igazgatási és 
költségvetési képességekkel. Az 
igazgatóság Bizottság által kinevezett 
tagjainak besorolása igazgatói vagy annál 
magasabb szintű. Az igazgatóság 
tagállamok által kinevezett tagjainak 
besorolása megegyezik a Bizottság által 
kinevezett igazgatósági tagok 
besorolásával.

Or. en

Módosítás 212
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
megjelölt csoportokat képviselő tagok 
megbízatási ideje négy év. A megbízatási 
idő egyszer megújítható. Ha valamely ilyen 
tagnak megszűnik az adott csoporthoz való 
kötődése, a helyére a Bizottság új tagot 
jelöl ki.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
megjelölt csoportokat képviselő tagok 
megbízatási ideje három év. A megbízatási 
idő egyszer megújítható. Ha valamely ilyen 
tagnak megszűnik az adott csoporthoz való 
kötődése, a helyére a Bizottság új tagot 
jelöl ki.
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Or. ro

Módosítás 213
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatóság évente két alkalommal 
rendes ülést tart. Az igazgatóság az elnök 
kezdeményezésére vagy szavazati joggal 
rendelkező tagjai legalább egyharmadának 
kérésére rendkívüli ülést tart.

(2) Az igazgatóság évente egy alkalommal 
rendes ülést tart. Az igazgatóság az elnök 
kezdeményezésére vagy szavazati joggal 
rendelkező tagjai legalább egyharmadának 
kérésére rendkívüli ülést tart.

Or. en

Indokolás

Mivel az Ügynökség tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében az igazgatóságot egy 
végrehajtó testülettel egészítették ki, a rendes igazgatósági ülések (melyek jelentős 
adminisztrációval és költségekkel járnak) számát évi egyre kellene csökkenteni. A rendkívüli 
ülések vonatkozásában a jelentéstervezet bevezeti az egyszerűsített gyorsított eljárások, így a 
telekonferencia használatát.

Módosítás 214
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Saját eljárási szabályzata, az 
Ügynökség belső működési szabályzata, a 
költségvetés és az éves munkaprogram 
elfogadásához, valamint az ügyvezető 
igazgató kinevezéséhez, megbízatásának 
meghosszabbításához és felmentéséhez az 
igazgatóság valamennyi szavazati joggal 
rendelkező tagjának kétharmados 
szavazattöbbségére van szükség.

(2) Saját eljárási szabályzata, az 
Ügynökség belső működési szabályzata, a 
költségvetés és az éves munkaprogram 
elfogadásához, valamint az ügyvezető 
igazgató kinevezéséhez vagy
felmentéséhez az igazgatóság valamennyi 
szavazati joggal rendelkező tagjának 
kétharmados szavazattöbbségére van 
szükség.
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Or. en

Módosítás 215
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az átláthatóság és a zökkenőmentes 
igazgatósági döntéshozatal előmozdítása 
érdekében amennyiben jelentős és előre 
nem látható akadályok gátolják legalább 
három igazgatósági tag személyes 
részvételét, engedélyezni kell a szavazás 
telekonferencián történő lebonyolítását.

Or. en

Módosítás 216
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság 
nevezi ki és menti fel. Az igazgatóság az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság által 
javasolt jelöltek jegyzékéről, ötéves 
időtartamra, érdemei, igazolt igazgatási és 
vezetői készségei, valamint konkrét 
szakmai hozzáértése és tapasztalatai 
alapján nevezi ki. Kinevezése előtt az 
igazgatóság által kiválasztott jelölt 
felkérhető arra, hogy az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot 
tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

(2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság 
nevezi ki és menti fel az Európai 
Parlament jóváhagyását követően. Az 
igazgatóság az ügyvezető igazgatót a 
Bizottság által javasolt jelöltek 
jegyzékéről, ötéves időtartamra, érdemei, 
igazolt igazgatási és vezetői készségei, 
valamint konkrét szakmai hozzáértése és 
tapasztalatai alapján nevezi ki. A Bizottság 
nyílt versenyvizsgát szervez abból a célból, 
hogy a megfelelő jelöltekről lista 
készüljön. Kinevezése előtt az igazgatóság 
által kiválasztott jelöltet és a listán 
szereplő, a Bizottság által javasolt többi 
jelöltet felkérik arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
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nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 217
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatóság – a Bizottság 
javaslatára, az értékelés eredményeinek 
figyelembevételével, kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és az 
Ügynökséggel szemben támasztott 
elvárások indokolják – az ügyvezető 
igazgató megbízatását legfeljebb három 
évvel meghosszabbíthatja.

törölve

Or. en

Módosítás 218
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az igazgatóság meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezető 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatja 
az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának 
meghosszabbítása előtt az ügyvezető 
igazgató felkérhető arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a 
tagok kérdéseire.

törölve

Or. en
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Módosítás 219
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az igazgatóság meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezető 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy
hónappal megbízatásának 
meghosszabbítása előtt az ügyvezető 
igazgató felkérhető arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a 
tagok kérdéseire.

(5) Amennyiben az igazgatóság meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezető 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb három
hónappal megbízatásának 
meghosszabbítása előtt az ügyvezető 
igazgató, amennyiben felkérik, az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tesz, és válaszol a tagok 
kérdéseire.

Or. en

Módosítás 220
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha megbízatását nem hosszabbították 
meg, az ügyvezető igazgató az utódja 
kinevezéséig hivatalban marad.

törölve

Or. en

Módosítás 221
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő 
szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az információ- és 
hírközléstechnológiai iparágat, a 
fogyasztói csoportokat és a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket képviselő 
szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

Or. fr

Indokolás

Az érdekeltek állandó csoportja lehetővé teszi a magánszektor, a fogyasztói csoportok és a 
szakértők számára, hogy figyelemmel kísérjék az ENISA munkáját és megosszák az 
Ügynökséggel aggályaikat. Létrehozóinak szándéka szerint a csoport nem a nemzeti 
bűnüldöző és a magánélet védelmével foglalkozó hatóságok fóruma. A kiberbűnözés elleni 
küzdelemmel megbízott európai szervezetek meghívhatók az ENISA igazgatóság üléseire, és 
részt vehetnek az ad hoc munkacsoportokban. 

Módosítás 222
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő 
szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az információ- és 
hírközléstechnológiai iparágat, a 
fogyasztói csoportokat, az elektronikus 
hírközlési hálózatüzemeltetőket, illetve 
szolgáltatókat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint
egyéb fontos érdekelteket, így az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületét (BEREC) képviselő 
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szakértőkből létrehozza az érdekeltek 
állandó csoportját.

Or. en

Módosítás 223
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő 
szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az információ- és 
hírközléstechnológiai iparágat, a 
fogyasztói csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő, 
nemzetközileg elismert szakértőkből 
létrehozza az érdekeltek állandó csoportját.

Or. en

Módosítás 224
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő 

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az információ- és 
hírközléstechnológiai iparágat, a 
fogyasztói csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő, 
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szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

magasan képzett szakértőkből létrehozza 
az érdekeltek állandó csoportját.

Or. ro

Módosítás 225
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A csoportban az elnöki teendőket az 
ügyvezető igazgató látja el.

(3) A csoportban az elnöki teendőket az 
ügyvezető igazgató vagy az általa eseti 
alapon kinevezett személy látja el.

Or. en

Módosítás 226
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 14. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség nem adhatja tovább harmadik
személyeknek az általa feldolgozott és a
hozzá beérkezett olyan információkat,
amelyeknek kérték a bizalmas kezelését.

(1) A 14. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség nem adhatja tovább harmadik
felek részére az általa feldolgozott vagy
hozzá beérkezett olyan nem minősített
információkat, amelyek tekintetében 
indokolással ellátott kérelmet nyújtottak 
be teljes vagy részben bizalmas kezelés 
iránt. Ha az Ügynökség úgy találja, hogy 
az információ teljes egészében vagy 
részben kiadható, konzultál azzal a féllel, 
amelytől az információ származik, és csak 
azt követően hozza nyilvánosságra az 
információt, hogy az információt 
rendelkezésre bocsátó fél beleegyezett 
annak nyilvánosságra hozatalába.

Or. en
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Módosítás 227
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség kiadásait különösen a 
személyi, az adminisztratív és a műszaki 
támogatási, az infrastrukturális és a 
működési kiadások, valamint a harmadik 
felekkel kötött szerződésekből eredő 
kiadások alkotják.

(2) Az Ügynökség kiadásait különösen a 
személyi, az adminisztratív és a műszaki 
támogatási, az infrastrukturális és a 
működési kiadások, valamint a harmadik 
felekkel kötött szerződésekből eredő 
kiadások alkotják. Az adminisztrációval és 
az adminisztratív személyzettel 
kapcsolatos költségek nem léphetik túl a 
teljes költségvetés 40%-át.

Or. ro

Módosítás 228
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség költségvetését az 
ügyvezető igazgató hajtja végre.

(1) Az Ügynökség költségvetésének 
végrehajtásáért az ügyvezető igazgató
felel.

Or. en

Módosítás 229
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség költségvetését az
ügyvezető igazgató hajtja végre.

(1) Az Ügynökség költségvetésének 
végrehajtásáért az ügyvezető igazgató
felel.

Or. en

Módosítás 230
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség költségvetését az 
ügyvezető igazgató hajtja végre.

(1) Az Ügynökség költségvetésének 
végrehajtásáért az ügyvezető igazgató
felel.

Or. en

Módosítás 231
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogállás Jogállás és székhely

Or. nl

Módosítás 232
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)



PE472.314v01-00 64/73 AM\877955HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Válaszadási képességének a lehető 
legnagyobb mértékű megnövelése, 
hatékonyságának fokozása és az uniós 
intézményekkel, tagállamokkal és a 
megfelelő érdekelt felekkel való szorosabb 
kapcsolatok elősegítése érdekében állandó 
kapcsolattartó iroda létesül Brüsszelben.

Or. en

Módosítás 233
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel arra, hogy az 
Ügynökségnek hatékony és eredményes 
módon kell működnie, a Tanács 
felülvizsgálja a székhely helyszínét.

Or. en

Módosítás 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség székhelye Heraklion 
(Kréta).

Or. en

Indokolás

Az ENISA-tanulmány rámutatott, hogy tekintettel rendkívül kis méretére, az Ügynökség 
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zökkenőmentesen és hatékonyan működik heraklioni (Kréta) székhellyel. Továbbá tekintettel 
feladatára, egy kiberbiztonsággal foglalkozó ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy 
Európa bármely pontjáról működjék. Az adminisztratív és az egyéb lehetséges, működéssel 
kapcsolatos kérdéseket a jobb irányítás, a megfelelő munkaerő-ellátottság, valamint az 
információtechnológiai eszközök teljes mértékű igénybevétele révén kell kezelni.

Módosítás 235
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ügynökség székhelye Brüsszel.

Or. nl

Módosítás 236
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adminisztratív személyzet létszáma 
nem haladhatja meg az összes alkalmazott 
létszámának 20%-át.
.

Or. ro

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

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Ügynökség kapcsolatot tarthat és 
együttműködhet más harmadik 
országokkal, valamint a hálózat- és 
információbiztonsággal foglalkozó 
nemzetközi szervezetekkel és kormányközi 
szervekkel, és lehetővé teheti számukra, 
hogy adott esetben részt vegyenek az 
Ügynökség munkájának megfelelő 
részeiben. Részvételüket az ügyvezető 
igazgató az igazgatóság elé utalja 
jóváhagyásra.

Or. en

Indokolás

Az ENISA-nak az Európai Hálózat- és Információbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatás és 
szakpolitika-fejlesztés kapcsolattartási pontjaként kell működnie, és aktív szerepet kell 
játszania a biztonságos globális internetes ökoszisztéma kialakításában és formálásában. 
Ezért az ENISA-nak szoros kapcsolatban kell lennie a harmadik országokkal, nemzetközi 
szervezetekkel és vállalatokkal, ilyenek például az ICANN, ITU, IGF, IANA, IETF, ISOC stb.

Módosítás 238
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Ügynökség kapcsolatot tarthat 
vagy együttműködhet más harmadik
országokkal, és lehetővé teheti számukra, 
hogy adott esetben részt vegyenek az 
Ügynökség munkájának megfelelő 
részeiben. A nemzetközi párbeszéd és 
együttműködés ösztönzése érdekében a 
vonatkozó nemzetközi ügyekben adott 
esetben a Bizottság is konzultál az
Ügynökséggel.

Or. en
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Módosítás 239
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Ügynökség az Európai Külügyi 
Szolgálattal (EKSZ) szoros 
együttműködésben támogatja az Unió 
külpolitikáit a hálózat- és 
információbiztonság terén.

Or. en

Módosítás 240
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség
megbízatási idejét a 34. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani.

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva öt éven belül 
valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az Ügynökség 
műveleti képességeinek további 
kiterjesztése érdekében a szabályozás 
felülvizsgálatra szorul-e.
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Or. en

Módosítás 241
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség
megbízatási idejét a 34. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani.

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést
végez. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az Ügynökség 
műveleti képességeinek további 
kiterjesztése érdekében a szabályozás 
felülvizsgálatra szorul-e.

Or. en

Módosítás 242
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben 
megállapított létrehozási naptól számítva 
három éven belül valamennyi releváns 
érdekelt álláspontjának 

(1) A Bizottság valamennyi releváns 
érdekelt álláspontjának 
figyelembevételével az igazgatósággal 
egyeztetett feladatmeghatározás alapján 
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figyelembevételével, az igazgatósággal 
egyeztetett feladatmeghatározás alapján 
értékelést hajt végre. Az értékelés 
keretében a 2. cikkben előírt célok 
teljesítése szempontjából elemzi az 
Ügynökség munkájának hatásait és 
eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség 
megbízatási idejét a 34. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani.

háromévente értékelést végez. Az értékelés 
keretében a 2. cikkben előírt célok 
teljesítése szempontjából elemzi az 
Ügynökség munkájának hatásait és 
eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az Ügynökség 
megfelelően hatékony-e, valamint hogy
milyen intézkedések szükségesek 
hatékonyságának növelésére.

Or. ro

Módosítás 243
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség 
megbízatási idejét a 34. cikkben 

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést
végez. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az Ügynökség 
teljesíti-e többéves munkatervét, valamint
annak értékelése céljából, hogy az
Ügynökséget meg kell-e erősíteni, illetve 
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meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani.

megbízatását meg kell-e hosszabbítani 
vagy ki kell-e igazítani. 

Or. en

Módosítás 244
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség
megbízatási idejét a 34. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani.

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva öt éven belül 
valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést
végez. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az Ügynökség
műveleti képességeinek további 
kiterjesztése érdekében a szabályozás 
felülvizsgálatra szorul-e.

Or. en

Módosítás 245
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség székhelye szerinti tagállam Az Ügynökség és az állandó 
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az Ügynökség zavartalan és eredményes 
működéséhez a lehető legkedvezőbb 
feltételeket biztosítja.

kapcsolattartó iroda székhelye szerinti
tagállamok az Ügynökség zavartalan és 
eredményes működéséhez a lehető 
legkedvezőbb feltételeket biztosítják.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség befogadó tagállama a 
lehető legjobb körülményeket biztosítja az 
Ügynökség megfelelő működéséhez, 
ideértve a megfelelő elhelyezést és 
infrastruktúrát, a kommunikációs 
felszereléseket, a többnyelvű, európai 
szemléletű iskoláztatás lehetőségét és az 
elégséges közlekedési infrastruktúrát is.

Or. en

Módosítás 247
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Ügynökségnek a tagállamban 
történő elhelyezésére és az ezen tagállam
által rendelkezésre bocsátandó 
létesítményekre vonatkozó szükséges 
szabályokat, valamint az Ügynökség 
ügyvezető igazgatójára, az igazgatóság 
tagjaira, az Ügynökség személyzetére és 
családtagjaikra a szóban forgó 
tagállamban alkalmazandó konkrét 
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szabályokat az Ügynökség és a befogadó 
tagállam közötti székhely-
megállapodásban kell meghatározni.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33 cikk törölve
Időtartam

Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Or. en

Indokolás

(Az ENISA azon kevés európai ügynökségek egyike, amelyek nem rendelkeznek állandó 
megbízatással. A rövid megbízatás akadályt jelent az ENISA stratégiai és operatív tervezéssel, 
személyzettel és a szakpolitikában való részvétellel kapcsolatos hosszú távú kilátásai 
tekintetében.

Módosítás 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Az Ügynökség […]-ával/-ével, hét évre jön 
létre.

Or. pl
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Indokolás

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

Módosítás 250
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Az Ügynökség […]-ával/-ével
határozatlan időtartamra jön létre.

Or. en

Módosítás 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Az Ügynökség […]-ával/-ével
határozatlan időtartamra jön létre.

Or. en


