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Pakeitimas 124
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama
Naujoji Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra
(NEUNISA)

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame kitokiame pavadinime pabrėžiamas naujos, veiksmingesnės Sąjungos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros sukūrimas.

Pakeitimas 125
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA)

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 126
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu ekonominės ir 
socialinės plėtros veiksniu. Šie visuomenei 
ypač svarbūs dalykai paplito taip pat 
plačiai kaip elektros energijos arba vandens 
tiekimo sistemos. Sutrukdžius jų veikimą 
būtų padaryta didelė ekonominė žala, todėl 
būtina pabrėžti, kokios svarbios didesnės 
apsaugos ir atsparumo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti ypatingos svarbos 
paslaugų teikimo tęstinumą. Elektroninių 
ryšių, infrastruktūros ir paslaugų saugumo, 
ypač jų vientisumo ir prieinamumo, 
uždaviniai vis didesni. Visuomenei tai rūpi 
vis labiau ir todėl, kad dėl sistemų 
sudėtingumo, avarijų, klaidų arba atakų 
gali kilti problemų, turinčių pasekmių 
fizinei infrastruktūrai, kuria teikiamos ES 
piliečių gerovei ypatingai svarbios 
paslaugos.

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu ekonominės ir 
socialinės plėtros veiksniu. Šie visuomenei 
ypač svarbūs dalykai paplito taip pat 
plačiai kaip elektros energijos arba vandens 
tiekimo sistemos. Komunikacijos tinklai 
veikia kaip socialiniai ir inovacijų 
katalizatoriai, ypatingai sustiprinantys 
technologijų poveikį ir formuojantys 
vartotojų elgseną, verslo modelius, 
pramonę, o taip pat pilietiškumą ir politinį 
aktyvumą. Sutrukdžius jų veikimą būtų 
padaryta didelė fizinė, socialinė ir 
ekonominė žala, todėl būtina pabrėžti, 
kokios svarbios didesnės apsaugos ir 
atsparumo priemonės, kuriomis siekiama 
užtikrinti ypatingos svarbos paslaugų 
teikimo tęstinumą. Elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo, ypač 
jų vientisumo ir prieinamumo, uždaviniai 
vis didesni. Visuomenei tai rūpi vis labiau 
ir todėl, kad dėl sistemų sudėtingumo, 
blogo veikimo, sisteminių sutrikimų, 
avarijų, klaidų arba atakų gali kilti 
problemų, turinčių pasekmių elektroninei 
ir fizinei infrastruktūrai, kuria teikiamos 
ES piliečių gerovei ypatingai svarbios 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 127
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Grėsmė nuolat keičiasi, o saugumo 
incidentai gali neigiamai paveikti 
naudotojų pasitikėjimą. Sunkus 
elektroninių ryšių, infrastruktūros ir 

(2) Grėsmė nuolat keičiasi, o saugumo 
incidentai gali neigiamai paveikti 
naudotojų pasitikėjimą. Sunkus 
elektroninių ryšių, infrastruktūros ir 
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paslaugų sutrikdymas gali turėti didelį 
ekonominį ir socialinį poveikį, o kasdieniai 
saugumo pažeidimai, problemos ir 
nepatogumai taip pat gali griauti 
visuomenės pasitikėjimą technologijomis, 
tinklais ir paslaugomis.

paslaugų sutrikdymas gali turėti didelį 
ekonominį ir socialinį poveikį, netgi kelti 
pavojų žmogaus gyvybei, o kasdieniai 
saugumo pažeidimai, problemos ir 
nepatogumai taip pat gali griauti 
visuomenės pasitikėjimą technologijomis, 
tinklais ir paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 128
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Todėl patikimais Europos duomenimis 
grindžiamas reguliarus tinklų ir 
informacijos saugumo būklės Europoje 
vertinimas svarbus už politinius 
sprendimus atsakingiems asmenims, 
sektoriaus atstovams ir naudotojams.

(3) Todėl patikimais Europos duomenimis
ir sistemingomis tiek Europos, tiek 
pasaulinio lygmens ateities pokyčių, 
sunkumų ir grėsmių prognozėmis
grindžiamas reguliarus tinklų ir 
informacijos saugumo būklės Europoje 
vertinimas svarbus už politinius 
sprendimus atsakingiems asmenims, 
sektoriaus atstovams ir naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Tinklų ir informacijos apsauga yra ne tik Europos, bet ir pasaulinė problema, kaip parodė 
naujos kibernetinės atakos. Europos kibernetinio saugumo veiksmai ir politika negali būti 
introspekcinio ir reakcijos pobūdžio. Vietoj to ENISA turėtų turėti pasaulinę ir iniciatyvią 
perspektyvą, kaip užtikrinti saugią elektroninių tinklų ekosistemą.

Pakeitimas 129
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė.

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA),
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė. Graikijos 
vyriausybė nusprendė, kad ENISA būstinė 
turėtų būti Heraklione, Kretoje. Šis 
sprendimas kelia rimtų abejonių dėl 
agentūros našumo ir veiksmingumo, todėl 
Taryba turėtų persvarstyti sprendimą 
atsižvelgdama į šiuos parametrus.

Or. en

Pakeitimas 130
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė.

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, kuris, kaip 
nusprendė Graikijos vyriausybė, bus 
Heraklionas (Kreta).

Or. en

Pakeitimas 131
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Nuo agentūros įsteigimo tinklų ir 
informacijos saugumo uždaviniai keitėsi su 
technologijų, rinkos ir socialine bei 
ekonomine raida, todėl buvo toliau 
svarstomi ir aptariami. Atsižvelgdama į 
pasikeitusius uždavinius, Europos Sąjunga 
atnaujino savo tinklų ir informacijos 
saugumo politikos prioritetus įvairiais 
dokumentais, įskaitant 2006 m. Komisijos 
komunikatą „Saugios informacinės 
visuomenės strategija – dialogas, 
partnerystė ir teisių suteikimas“, 2007 m. 
Tarybos rezoliuciją dėl saugios 
informacinės visuomenės strategijos 
Europoje, 2009 m. komunikatą „Europos 
apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė 
parengtis, didesnis saugumas ir 
atsparumas“, ministrų konferencijos 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos klausimais 
pirmininkaujančiosios valstybės narės 
išvadas, 2009 m. Tarybos rezoliuciją dėl 
bendradarbiavimu paremto Europos 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą. 
Pripažinta, kad agentūrą būtina 
modernizuoti ir sustiprinti, kad būtų 
naudingai prisidėta prie Europos institucijų 
ir valstybių narių pastangų sukurti Europos 
pajėgumą tinklų ir informacijos saugumo 
uždaviniams spręsti. Neseniai Komisija 
priėmė Europos skaitmeninę darbotvarkę, 
vieną iš pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų. Šia visapusiška 
darbotvarke siekiama, kad naudojantis 
informacinių ir ryšių technologijų 
galimybėmis ir jas didinant būtų sukurtos 
tvaraus augimo ir inovacijų sąlygos. 
Didinti pasitikėjimą informacine 
visuomene yra vienas iš svarbiausių šios 
visapusiškos darbotvarkės tikslų; joje 
paskelbtos priemonės, kurių šioje srityje 
imsis Komisija, įskaitant šį pasiūlymą.

(6) Nuo ENISA įsteigimo tinklų ir 
informacijos saugumo uždaviniai keitėsi su 
technologijų, rinkos ir socialine bei 
ekonomine raida, todėl buvo toliau 
svarstomi ir aptariami. Atsižvelgdama į 
pasikeitusius uždavinius, Europos Sąjunga 
atnaujino savo tinklų ir informacijos 
saugumo politikos prioritetus įvairiais 
dokumentais, įskaitant 2006 m. Komisijos 
komunikatą „Saugios informacinės 
visuomenės strategija – dialogas, 
partnerystė ir teisių suteikimas“, 2007 m. 
Tarybos rezoliuciją dėl saugios 
informacinės visuomenės strategijos 
Europoje, 2009 m. komunikatą „Europos 
apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė 
parengtis, didesnis saugumas ir 
atsparumas“, ministrų konferencijos 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos klausimais 
pirmininkaujančiosios valstybės narės 
išvadas, 2009 m. Tarybos rezoliuciją dėl 
bendradarbiavimu paremto Europos 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą.  
Pripažinta, kad agentūrą būtina 
modernizuoti ir sustiprinti, kad būtų 
naudingai prisidėta prie Europos institucijų 
ir valstybių narių pastangų sukurti Europos 
pajėgumą tinklų ir informacijos saugumo 
uždaviniams spręsti. Neseniai Komisija 
priėmė Europos skaitmeninę darbotvarkę, 
vieną iš pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų. Šia visapusiška 
darbotvarke siekiama, kad naudojantis 
informacinių ir ryšių technologijų 
galimybėmis ir jas didinant būtų sukurtos 
tvaraus augimo ir inovacijų sąlygos. 
Didinti pasitikėjimą informacine 
visuomene yra vienas iš svarbiausių šios 
visapusiškos darbotvarkės tikslų; joje 
paskelbtos priemonės, kurių šioje srityje 
imsis Komisija, įskaitant šį pasiūlymą.
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Or. en

Pakeitimas 132
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Komisija turi įgyvendinti 
įvairiomis techninėmis ir organizacinėmis 
formomis. Nevienodai taikomi šie 
reikalavimai tampa ne tokie veiksmingi ir 
sudaro kliūčių vidaus rinkoje. Todėl reikia 
Europos lygio kompetencijos centro, 
kuriuo galėtų pasikliauti valstybės narės ir 
Europos institucijos ir kuris nustatytų 
gaires, teiktų patarimus, o paprašytas teiktų 
pagalbą tinklų ir informacijos saugumo
klausimais. Tvarkydama šiuos reikalus 
agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Komisiją, taigi ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 
teisinių ir reguliavimo reikalavimų, ir taip 
prisidėtų prie vidaus rinkos sklandaus 
veikimo.

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Komisija turi įgyvendinti 
įvairiomis techninėmis ir organizacinėmis 
formomis. Nevienodai taikomi šie 
reikalavimai tampa ne tokie veiksmingi ir 
sudaro kliūčių vidaus rinkoje. Todėl reikia 
Europos lygio kompetencijos centro, 
kuriuo galėtų pasikliauti valstybės narės ir 
Europos institucijos ir kuris nustatytų 
gaires, teiktų patarimus, o paprašytas teiktų 
pagalbą tinklų ir informacijos saugumo 
klausimais, taip pat vaidintų svarbų 
vaidmenį, ypač užkertant kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, 
operatyviai jas sprendžiant ir į jas 
reaguojant. Tvarkydama šiuos reikalus 
agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Komisiją, taigi ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 
teisinių ir reguliavimo reikalavimų, ir taip 
prisidėtų prie vidaus rinkos sklandaus 
veikimo.

Or. lt

Pakeitimas 133
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas galiojančiais elektroninių ryšių 
srities Europos Sąjungos teisės aktais ir 
apskritai prisidėti prie aukštesnio 
elektroninių ryšių saugumo lygio, be kitų 
dalykų, teikdama dalyko žinias ir
patarimus bei skatindama keitimąsi gerąją 
patirtimi.

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas galiojančiais elektroninių ryšių 
srities Europos Sąjungos teisės aktais ir 
apskritai prisidėti prie aukštesnio 
elektroninių ryšių saugumo lygio, be kitų 
dalykų, teikdama dalyko žinias ir 
patarimus, skatindama keitimąsi gerąją 
patirtimi ir pateikdama pasiūlymų dėl  
politikos.

Or. en

Pakeitimas 134
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje bei prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros formavimo 
piliečių, vartotojų, verslo ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje bei prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros formavimo 
ir propagavimo piliečių, vartotojų, verslo ir 
viešojo sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

Or. ro

Pakeitimas 135
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Atsižvelgiant į vis didėjančią 
elektroninių tinklų ir komunikacijų, kurie 
šiandien sudaro Europos ekonomikos 
pagrindą, svarbą ir dabartinę 
skaitmeninės ekonomikos apimtį, reikėtų 
ženkliai padidinti agentūrai skiriamus 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius 
atitinkamai pagal jos sustiprintą vaidmenį 
ir uždavinius ir atsižvelgiant į labai 
svarbų jos vaidmenį siekiant apsaugoti 
Europos skaitmeninę ekosistemą.

Or. en

Pakeitimas 136
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus, ypač elektroninių 
komunikacijų tinklų ir paslaugų teikėjus, 
tinklo įrangos gamintojus ir programinės 
įrangos pardavėjus. Agentūra turėtų padėti 
Komisijai ir valstybėms narėms keistis 
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ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

nuomonėmis su sektoriaus atstovais, kad 
būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

Or. en

Pakeitimas 137
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą ir 
bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis 
ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines ir Europos įstaigas, taip pat 
tinklų ir informacijos saugumo srities 
aukšto lygio ekspertus iš privačiojo 
sektoriaus. Agentūra turėtų padėti 
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
valstybėms narėms keistis nuomonėmis su 
sektoriaus atstovais, kad būtų 
sprendžiamos techninės ir programinės 
įrangos saugumo problemos, ir taip 
prisidėti prie bendradarbiavimu grindžiamo 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą.
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Or. ro

Pakeitimas 138
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis narėmis, Komisija ir, jei 
tikslinga, atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos turimą vykdymo kompetenciją ir į tai, kad privačiajam sektoriui 
priklauso tinklo infrastruktūra, valdymas ir veikimas, negalima jų neįtraukti į konsultacijas su 
tinklų ir informacijos apsauga susijusiais klausimais.
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Pakeitimas 139
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Ji turėtų veikti kaip atramos punktas ir 
įkvėpti pasitikėjimą, būdama 
nepriklausoma, teikdama kokybiškas 
konsultacijas ir informaciją, užtikrindama 
savo procedūrų ir veiklos būdų skaidrumą
bei uoliai atlikdama jai paskirtas užduotis. 
Agentūra turėtų remtis nacionalinėmis ir 
Europos Sąjungos pastangomis, todėl savo 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
ir būti atvira kontaktams su sektoriaus ir su 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Be to, 
agentūra turėtų remtis privačiojo sektoriaus 
indėliu ir bendradarbiavimu su juo, nes tai 
svarbu siekiant apsaugoti elektroninius 
ryšius, infrastruktūros objektus ir 
paslaugas.

(13) Ji turėtų veikti kaip atramos punktas ir 
įkvėpti pasitikėjimą, būdama 
nepriklausoma, teikdama kokybiškas 
konsultacijas ir informaciją, užtikrindama 
savo procedūrų ir veiklos būdų skaidrumą 
bei uoliai atlikdama jai paskirtas užduotis. 
Agentūra turėtų remtis nacionalinėmis ir 
Europos Sąjungos pastangomis, todėl savo 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
ir Sąjungos institucijomis ir būti atvira 
kontaktams su sektoriaus ir su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Be to, 
agentūra turėtų remtis privačiojo sektoriaus
indėliu ir bendradarbiavimu su juo, nes tai 
svarbu siekiant apsaugoti elektroninius 
ryšius, infrastruktūros objektus ir 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 140
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija sukūrė Europos viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystę 
atsparumui užtikrinti, kuri yra lanksti 
Europos masto valdymo sistema 
sprendžiant IRT infrastruktūros atsparumo 
klausimus; agentūra turėtų padėti vykdyti 
šios sistemos veiklą sukviesdama viešojo ir 

(14) Komisija sukūrė Europos viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystę 
atsparumui užtikrinti, kuri yra lanksti 
Europos masto valdymo sistema 
sprendžiant IRT infrastruktūros atsparumo 
klausimus; agentūra turėtų plėtoti 
specialiąsias žinias, siekiant skatinti 
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privačiojo sektorių suinteresuotąsias šalis, 
kad šios aptartų viešosios politikos 
prioritetus, ekonominius ir rinkos 
uždavinių aspektus bei IRT infrastruktūros 
atsparumo priemones, ir nustatydama 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę.

viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą ir padėti vykdyti šios 
sistemos veiklą sukviesdama viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotąsias šalis, 
kad šios aptartų viešosios politikos 
prioritetus, ekonominius ir rinkos 
uždavinių aspektus bei IRT infrastruktūros 
atsparumo priemones, ir nustatydama 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę.

Or. lt

Pakeitimas 141
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama, Komisijos prašymu arba savo 
iniciatyva, nuomones, techninę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, kad padėtų plėtoti 
tinklų ir informacijos srities politiką. 
Valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta agentūra turėtų padėti 
joms plėtoti tinklų ir informacijos saugumo 
politiką ir kurti pajėgumą.

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama, Komisijos prašymu arba savo 
iniciatyva, nuomones, techninę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, kad padėtų plėtoti 
tinklų ir informacijos srities politiką. 
Valstybių narių, Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI), 
Europos institucijų ir įstaigų paprašyta 
agentūra turėtų padėti joms plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką ir kurti 
pajėgumą.

Or. en

Pakeitimas 142
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama, Komisijos prašymu arba savo 

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama nuomones, techninę ir 
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iniciatyva, nuomones, techninę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, kad padėtų plėtoti 
tinklų ir informacijos srities politiką. 
Valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta agentūra turėtų padėti 
joms plėtoti tinklų ir informacijos saugumo 
politiką ir kurti pajėgumą.

socialinę bei ekonominę analizę, kad 
padėtų plėtoti tinklų ir informacijos srities 
politiką. Valstybių narių, Sąjungos
institucijų ir įstaigų paprašyta arba savo 
iniciatyva agentūra turėtų padėti joms 
plėtoti tinklų ir informacijos saugumo 
politiką ir kurti pajėgumą.

Or. en

Pakeitimas 143
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama, Komisijos prašymu arba savo 
iniciatyva, nuomones, techninę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, kad padėtų plėtoti 
tinklų ir informacijos srities politiką. 
Valstybių narių, Europos institucijų ir
įstaigų paprašyta agentūra turėtų padėti 
joms plėtoti tinklų ir informacijos saugumo 
politiką ir kurti pajėgumą.

Agentūra turėtų patarti Komisijai, Tarybai 
ir Europos Parlamentui pateikdama, jų
prašymu arba savo iniciatyva, nuomones, 
techninę ir socialinę bei ekonominę 
analizę, kad padėtų plėtoti tinklų ir 
informacijos srities politiką. Valstybių 
narių ar Europos įstaigų paprašyta agentūra 
turėtų padėti joms plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką ir kurti 
pajėgumą.

Or. ro

Pakeitimas 144
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 
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kūrimą ir keitimąsi jais. Valstybėms 
narėms aktyviau keičiantis informacija, šią 
veiklą vykdyti bus lengviau. Agentūra taip 
pat turėtų remti viešojo ir privačiojo 
sektorių suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygiu, 
be kitų priemonių, skatindama keitimąsi 
informacija, geresnio informavimo 
kampanijas ir švietimo bei mokymo 
programas.

kūrimą, propagavimą ir keitimąsi jais. 
Valstybėms narėms aktyviau keičiantis 
informacija, šią veiklą vykdyti bus 
lengviau. Agentūra taip pat turėtų remti 
viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, be kitų priemonių, 
skatindama keitimąsi informacija, geresnio 
informavimo kampanijas ir švietimo bei 
mokymo programas.

Or. ro

Pakeitimas 145
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) agentūra, be kita ko, padeda 
atitinkamoms Europos institucijoms ir 
valstybėms narėms parengti ir įgyvendinti 
visos Sąjungos viešojo švietimo programą 
galutiniams vartotojams, kuria siekiama 
propaguoti saugų asmens elgesį 
internetinėje aplinkoje ir didinti 
informuotumą apie galimas grėsmes 
kibernetinėje erdvėje (kibernetinius 
nusikaltimus, pvz., duomenų vagystes, 
kenksmingu programiniu kodu apkrėstų 
kompiuterių tinklus, finansinį ir 
bankininkystės sukčiavimą, o taip pat 
suteikti pagrindinę patariamojo pobūdžio 
informaciją apie autentifikavimą ir 
duomenų apsaugą);

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiu imama programa „Cybersecurity Awareness Month“, kurią pradėjo JAV 
vyriausybė 2003 m. Daugiau informacijos žr. 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm;
http://www.staysafeonline.org/ncsam
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Pakeitimas 146
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Prireikus ir kai yra naudinga taikymo 
sričiai bei įgyvendinant tikslus ir 
uždavinius, agentūra turėtų dalytis patirtimi 
ir bendrojo pobūdžio informacija su 
įstaigomis ir agentūromis, įsteigtomis pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus ir 
susijusiomis su tinklų ir informacijos 
saugumu.

(23) Prireikus ir kai yra naudinga taikymo 
sričiai bei įgyvendinant tikslus ir 
uždavinius, agentūra turėtų dalytis patirtimi 
ir bendrojo pobūdžio informacija su 
įstaigomis ir agentūromis, įsteigtomis pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus ir 
susijusiomis su tinklų ir informacijos 
saugumu. Agentūra turėtų prisidėti prie 
tinklų atsparumo ir tinklų bei 
informacijos saugumo srities prioritetinių 
mokslinių tyrimų nustatymo Europos 
lygmeniu ir teikti žinias apie pramonės 
poreikius potencialioms mokslinių tyrimų 
įstaigoms;

Or. lt

Pakeitimas 147
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Tinklų ir informacijos saugumo 
problemos yra pasaulinio pobūdžio. 
Būtinas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kad būtų patobulinti 
saugumo standartai, geriau keičiamasi 
informacija ir skatinamas pasaulinis 
požiūris į tinklų ir informacijos saugumo
problemas. Todėl agentūra, prireikus
veikdama drauge su Europos išorės 
veiksmų tarnyba, turėtų remti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 

(26) Tinklų ir informacijos saugumo 
problemos yra pasaulinio pobūdžio. 
Būtinas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas reaguojant į tai, jog 
reikia tarptautinės teisinės sistemos, kad 
būtų patobulinti saugumo standartai 
(įskaitant bendrų elgesio normų 
apibrėžimą ir elgesio kodeksus), geriau 
keičiamasi informacija ir skatinamas 
spartesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas, kai reaguojama į 
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tarptautinėmis organizacijomis. tinklų ir informacijos apsaugos 
problemas, ir pasaulinis požiūris į jas. 
Todėl agentūra turėtų remti tolesnį 
Europos įsitraukimą į šią sritį ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, prireikus 
suteikdama atitinkamiems Europos 
organams ir institucijoms reikalingų 
specialiųjų žinių ir analizę;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos priemonės yra visos svarbiausios bendradarbiavimo kibernetinio ir tinklų 
informacijos apsaugos srityje skatinimo priemonės. Kadangi reikia stiprinti Sąjungos 
dalyvavimą tarptautinėse bendradarbiavimo diskusijose, reikėtų paskatinti ENISA teikti 
specialiąsias žinias atitinkamiems ES organams ir institucijoms.

Pakeitimas 148
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Vykdomos agentūros užduotys 
neturėtų paveikti šių įstaigų kompetencijos 
(jas vykdydama agentūra neturėtų siekti 
gauti tų įstaigų įgaliojimų arba užduočių, 
trukdyti įstaigoms naudotis jų įgaliojimais 
arba vykdyti jų pareigų arba turėti tokius 
pačius įgaliojimus arba tokias pačias 
užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, ir 
Direktyvoje 2002/21/EB nurodytas Ryšių 
komitetas; Europos standartizacijos 
įstaigos; nacionalinės standartizacijos 
įstaigos; Nuolatinis komitetas, nurodytas 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 

(27) Vykdomos agentūros užduotys 
neturėtų paveikti šių įstaigų kompetencijos 
(jas vykdydama agentūra neturėtų siekti 
gauti tų įstaigų įgaliojimų arba užduočių, 
trukdyti įstaigoms naudotis jų įgaliojimais 
arba vykdyti jų pareigų arba turėti tokius 
pačius įgaliojimus arba tokias pačias 
užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (EERRI), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, kuriai 
turėtų būti atstovaujama Agentūros 
nuolatinėje suinteresuotųjų subjektų 
grupėje, ir Direktyvoje 2002/21/EB 
nurodytas Ryšių komitetas; Europos 
standartizacijos įstaigos; nacionalinės 
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ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, valstybių narių priežiūros 
institucijos, susijusios su asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis ir vykstant 
laisvam tokių duomenų judėjimui.

standartizacijos įstaigos; Nuolatinis 
komitetas, nurodytas 1998 m. birželio 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
98/34/EB, nustatančioje informacijos apie 
techninius standartus, reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką, valstybių narių 
priežiūros institucijos, susijusios su asmenų 
apsauga tvarkant asmens duomenis ir 
vykstant laisvam tokių duomenų judėjimui.

Or. en

Pakeitimas 149
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kad agentūra būtų veiksminga, 
valstybės narės ir Komisija turėtų būti 
atstovaujamos valdančiojoje taryboje, kuri 
turėtų nustatyti bendrąją agentūros veiklos 
kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis 
agentūra vykdytų pagal šį reglamentą. 
Valdančiajai tarybai turėtų būti suteikti 
būtini įgaliojimai sudaryti biudžetą, 
tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti 
reikiamas finansines taisykles, sukurti 
skaidrias agentūros sprendimų priėmimo 
taisykles, priimti agentūros veiklos 
programą, priimti savo darbo tvarką bei 
agentūros vidaus darbo tvarką, paskirti 
vykdantįjį direktorių, nuspręsti dėl jo 
įgaliojimų pratęsimo arba nutraukimo. 
Valdančiajai tarybai turėtų būti leista 
sudaryti darbo grupes, kurios jai padėtų 
vykdyti užduotis; tokios grupės galėtų, 
pavyzdžiui, rengti jos sprendimų projektus 
arba stebėti, kaip jie įgyvendinami.

(28) Kad agentūra būtų veiksminga, 
valstybės narės ir Komisija turėtų būti 
atstovaujamos valdančiojoje taryboje, kuri 
turėtų nustatyti bendrąją agentūros veiklos 
kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis 
agentūra vykdytų pagal šį reglamentą. 
Valdančiajai tarybai turėtų būti suteikti 
būtini įgaliojimai sudaryti biudžetą, 
tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti 
reikiamas finansines taisykles, sukurti 
skaidrias agentūros sprendimų priėmimo 
taisykles, priimti agentūros veiklos 
programą, priimti savo darbo tvarką bei 
agentūros vidaus darbo tvarką, paskirti ar 
atleisti vykdomąjį direktorių, gavus 
Europos Parlamento patvirtinimą. 
Valdančiajai tarybai turėtų būti leista 
sudaryti darbo grupes, kurios jai padėtų 
vykdyti užduotis; tokios grupės galėtų, 
pavyzdžiui, rengti jos sprendimų projektus 
arba stebėti, kaip jie įgyvendinami.

Or. en
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Pakeitimas 150
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Vykdančiajam direktoriui turėtų būti 
leista steigti ad hoc darbo grupes 
konkretiems, visų pirma, moksliniams ar
techniniams arba teisiniams ar socialiniams 
ir ekonominiams klausimams spręsti. 
Steigdamas ad hoc grupes vykdantysis
direktorius turėtų siekti atitinkamų išorės 
ekspertų įnašo arba remtis tokių ekspertų 
žiniomis, kad agentūra turėtų prieigą prie 
naujausios informacijos apie 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus uždavinius. Agentūra turėtų 
užtikrinti, kad ad hoc darbo grupės nariai 
būtų išrinkti pagal aukščiausius dalyko 
žinių standartus ir subalansuotai atstovautų 
valstybių narių viešojo administravimo 
institucijoms, privačiajam sektoriui, 
įskaitant pramonę, vartotojams ir tinklo bei 
informacijos apsaugos mokslo ekspertams, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus. 
Prireikus agentūra, atsižvelgdama į 
konkretų atvejį, gali kviesti pavienius 
atitinkamos srities kompetentingus 
ekspertus dalyvauti darbo grupių veikloje. 
Jų išlaidas turėtų apmokėti agentūra pagal 
savo vidaus darbo tvarką ir laikydamasi 
galiojančių finansinių reglamentų.

(30) Vykdančiajam direktoriui turėtų būti 
leista steigti ad hoc darbo grupes 
konkretiems, visų pirma, moksliniams,
techniniams arba teisiniams ar socialiniams 
ir ekonominiams klausimams spręsti. 
Steigdamas ad hoc grupes vykdomasis
direktorius turėtų siekti atitinkamų išorės 
ekspertų įnašo arba remtis tokių ekspertų 
žiniomis, kad agentūra turėtų prieigą prie 
naujausios informacijos apie 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus uždavinius. Agentūra turėtų 
užtikrinti, kad ad hoc darbo grupės nariai 
būtų išrinkti pagal aukščiausius dalyko 
žinių standartus ir subalansuotai atstovautų 
valstybių narių viešojo administravimo 
institucijoms, Sąjungos institucijoms,
privačiajam sektoriui, įskaitant pramonę, 
vartotojams ir tinklo bei informacijos 
apsaugos mokslo ekspertams, atsižvelgiant 
į konkrečius klausimus. Jei tikslinga,
agentūra, atsižvelgdama į konkretų atvejį, 
gali kviesti pavienius atitinkamos srities 
kompetentingus ekspertus dalyvauti darbo 
grupių veikloje. Jų išlaidas turėtų apmokėti 
agentūra pagal savo vidaus darbo tvarką ir 
laikydamasi galiojančių finansinių 
reglamentų.

Or. en

Pakeitimas 151
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Agentūra veikdama pagal i) 
subsidiarumo principą užtikrina reikiamą 
valstybių narių koordinavimą tinklų ir 
informacijos saugumo srityje ir gerina 
nacionalinių priemonių efektyvumą, taigi 
daro jas naudingesnes, o pagal ii) 
proporcingumo principą – neviršija to, kas 
būtina šio reglamento tikslams pasiekti.

(32) Agentūra veikdama pagal i) 
subsidiarumo principą užtikrina reikiamą 
valstybių narių ir nacionalinių organų 
koordinavimą tinklų ir informacijos 
saugumo srityje ir gerina nacionalinių 
priemonių efektyvumą, taigi daro jas 
naudingesnes, o pagal ii) proporcingumo 
principą – neviršija to, kas būtina šio 
reglamento tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 152
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Siekiant užtikrinti visišką agentūros 
autonomiją ir nepriklausomumą, laikoma, 
kad jai būtina skirti nuosavą biudžetą, 
kurio pajamas iš esmės sudarytų Europos 
Sąjungos įnašas ir agentūros darbe 
dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašas. 
Agentūrą priimančiai valstybei narei arba 
bet kuriai kitai valstybei narei turėtų būti 
leidžiama savanorišku įnašu prisidėti prie 
agentūros pajamų. Kiek tai susiję su iš 
Europos Sąjungos biudžeto mokamomis 
subsidijomis, toliau taikoma Europos 
Sąjungos biudžeto procedūra. Be to, 
Audito Rūmai turėtų vykdyti apskaitos 
auditą.

(35) Siekiant užtikrinti visišką agentūros 
autonomiją ir nepriklausomumą ir suteikti 
jai galimybę vykdyti papildomas ir naujas 
užduotis, laikoma, kad jai būtina skirti 
pakankamą ir nuosavą biudžetą, kurio 
pajamas iš esmės sudarytų Europos 
Sąjungos įnašas ir agentūros darbe 
dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašai. 
Agentūrą priimančiai valstybei narei arba 
bet kuriai kitai valstybei narei turėtų būti 
leidžiama savanorišku įnašu prisidėti prie 
agentūros pajamų. Kiek tai susiję su iš 
Europos Sąjungos biudžeto mokamomis 
subsidijomis, toliau taikoma Europos 
Sąjungos biudžeto procedūra. Be to, 
Audito Rūmai turėtų vykdyti apskaitos 
auditą.

Or. en
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Pakeitimas 153
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Agentūra turėtų pakeisti Reglamentu 
(EB) Nr. 460/2004 įsteigtą Europos tinklų 
ir informacijos apsaugos agentūrą. Pagal 
2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikime valstybių narių atstovų 
priimtą sprendimą agentūrą priimančioji 
valstybė narė turėtų išlaikyti ir plėtoti 
esamą praktinę tvarką, kad užtikrintų 
sklandžią ir veiksmingą agentūros veiklą, 
atsižvelgdama visų pirma į tai, kad 
agentūra bendradarbiauja su Komisija, 
valstybėmis narėmis bei jų 
kompetentingomis įstaigomis, kitomis 
Europos Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, visos Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir teikia joms paramą.

(36) Agentūra turėtų pakeisti Reglamentu 
(EB) Nr. 460/2004 įsteigtą Europos tinklų 
ir informacijos apsaugos agentūrą. Pagal 
2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikime valstybių narių atstovų 
priimtą sprendimą agentūrą priimančioji 
valstybė narė turėtų išlaikyti ir plėtoti 
esamą praktinę tvarką, kaip numatyta 
susitarime dėl būstinės, kad užtikrintų 
sklandžią ir veiksmingą agentūros veiklą, 
atsižvelgdama visų pirma į tai, kad 
agentūra bendradarbiauja su Komisija, 
valstybėmis narėmis bei jų 
kompetentingomis įstaigomis, kitomis 
Europos Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, visos Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir teikia joms paramą.

Or. en

Pakeitimas 154
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Agentūra turėtų galėti, valstybei 
narei arba Europos Sąjungos 
institucijoms paprašius, komandiruoti 
vienu metu iki 10 % savo darbuotojų, 
kurie teiktų pagalbą ir specialiąsias žinias 
sprendžiant tinklų ir informacijos 
apsaugos klausimus.

Or. en
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Pakeitimas 155
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Agentūra turėtų galėti, valstybei 
narei arba Europos Sąjungos 
institucijoms paprašius, komandiruoti 
vienu metu iki 10 % savo darbuotojų, 
kurie teiktų pagalbą ir specialiąsias žinias 
sprendžiant tinklų ir informacijos 
apsaugos klausimus.

Or. en

Pakeitimas 156
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36b) nustatant nuolatinius agentūros
įgaliojimus turėtų būti taikomos 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 47 punkto 
nuostatos, o bet kuris teisėkūros 
institucijos sprendimas, kuriuo pritariama 
įgaliojimų pratęsimui, turėtų nepažeisti 
biudžeto valdymo institucijos sprendimų 
vykdant metinę biudžeto sudarymo 
procedūrą;

Or. en



PE472.314v01-00 24/67 AM\877955LT.doc

LT

Pakeitimas 157
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Agentūra turėtų būti įsteigta ribotam
laikotarpiui. Jos veikla turėtų būti 
vertinama pagal tai, kaip efektyviai 
pasiekiami tikslai ir ar efektyvi jos darbo 
praktika, siekiant nustatyti tolesnės 
agentūros veiklos arba tikslų pagrįstumą; 
remiantis tokiu vertinimu, turėtų būti
nustatyta, ar agentūros veikla turėtų būti 
pratęsta,

(37) Agentūra turėtų būti įsteigta 
neribotam laikotarpiui. Agentūra ir 
Komisija turėtų sudaryti susitarimą dėl 
metinės veiklos rezultatų, į kurį turėtų įeiti 
bendra veiksmingumo ir pasiektų tikslų 
vertinimo ataskaita, kuri turėtų būti 
kiekvienais metais pateikiama Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams. Be to, kas trejus metus turėtų
būti atliekamas visiškai nepriklausomas 
įvertinimas;

Or. en

Pakeitimas 158
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Agentūra turėtų būti įsteigta ribotam 
laikotarpiui. Jos veikla turėtų būti 
vertinama pagal tai, kaip efektyviai 
pasiekiami tikslai ir ar efektyvi jos darbo 
praktika, siekiant nustatyti tolesnės 
agentūros veiklos arba tikslų pagrįstumą; 
remiantis tokiu vertinimu, turėtų būti 
nustatyta, ar agentūros veikla turėtų būti 
pratęsta,

(37) kadangi dabartinė penkeriems 
metams suteikiamų įgaliojimų sistema 
mažina agentūros pajėgumą vykdyti 
ilgalaikį savo veiksmų ir veiklos
planavimą ir panaikina jos veiklos 
tęstinumą, reikėtų apsvarstyti galimybę 
panaikinti jos laikinus įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Agentūra turėtų būti įsteigta ribotam
laikotarpiui. Jos veikla turėtų būti 
vertinama pagal tai, kaip efektyviai 
pasiekiami tikslai ir ar efektyvi jos darbo 
praktika, siekiant nustatyti tolesnės 
agentūros veiklos arba tikslų pagrįstumą; 
remiantis tokiu vertinimu, turėtų būti 
nustatyta, ar agentūros veikla turėtų būti 
pratęsta,

(37) agentūra turėtų būti įsteigta neribotam
laikotarpiui ir turėti nuolatinius 
įgaliojimus;

Or. en

Pagrindimas

ENISA vis dar yra viena iš nedaugelio Europos agentūrų, kurios neturi nuolatinių įgaliojimų.
Trumpesnio laikotarpio įgaliojimai trukdo ENISA susidaryti ilgalaikes perspektyvas 
strateginio ir veiklos planavimo, personalo ir įsitraukimo į politiką srityse.

Pakeitimas 160
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Agentūra turėtų būti įsteigta ribotam
laikotarpiui. Jos veikla turėtų būti 
vertinama pagal tai, kaip efektyviai 
pasiekiami tikslai ir ar efektyvi jos darbo 
praktika, siekiant nustatyti tolesnės 
agentūros veiklos arba tikslų pagrįstumą; 
remiantis tokiu vertinimu, turėtų būti 
nustatyta, ar agentūros veikla turėtų būti 
pratęsta,

(37) agentūra turėtų būti įsteigta neribotam
laikotarpiui ir turėti nuolatinius 
įgaliojimus;

Or. en
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Pakeitimas 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra) siekiant padėti užtikrinti 
aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti 
tinklų ir informacijos saugumo kultūrą 
visuomenėje ir taip prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo.

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra) siekiant padėti užtikrinti 
aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti 
tinklų ir informacijos saugumo kultūrą 
visuomenėje ir taip prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo ir visapusiškai 
veikiančios Europos bendrosios 
skaitmeninės rinkos sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 162
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra) siekiant padėti užtikrinti 
aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti 
tinklų ir informacijos saugumo kultūrą 
visuomenėje ir taip prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo.

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra) siekiant padėti užtikrinti 
aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti ir 
propaguoti tinklų ir informacijos saugumo 
kultūrą visuomenėje ir taip prisidėti prie 
sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Or. ro
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Pakeitimas 163
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra padeda Komisijai, kitoms 
Sąjungos institucijoms, valstybėms 
narėms ir pramonės įmonėms, ypač 
MVĮ, laikytis galiojančiais ir būsimais 
Sąjungos teisės aktais nustatytų tinklų ir 
informacijos apsaugos reikalavimų ir taip 
padeda užtikrinti sklandų vidaus rinkos 
veikimą.

Or. en

Pakeitimas 164
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros tikslai ir užduotys 
nepažeidžia valstybių narių kompetencijos
tinklų ir informacijos saugumo srityje ir 
jokiu būdu nepažeidžia veiklos, susijusios 
su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės 
saugumu (įskaitant valstybės ekonominę 
gerovę, kai klausimai yra susiję su 
valstybės saugumo reikalais), ir valstybės 
veiklos baudžiamosios teisės srityse.

2. Agentūros tikslai ir užduotys papildo
valstybių narių kompetenciją tinklų ir 
informacijos saugumo srityje ir jokiu būdu 
nepažeidžia veiklos, susijusios su 
visuomenės saugumu, gynyba, valstybės 
saugumu (įskaitant valstybės ekonominę 
gerovę, kai klausimai yra susiję su 
valstybės saugumo reikalais), ir valstybės 
veiklos baudžiamosios teisės srityse.

Or. ro

Pakeitimas 165
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra padeda Komisijai ir 
valstybėms narėms laikytis galiojančiais ir 
būsimais Europos Sąjungos teisės aktais 
nustatytų tinklų ir informacijos saugumo 
reikalavimų ir taip padeda užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą.

1. Agentūra padeda Komisijai, Tarybai, 
Europos Parlamentui ir valstybėms 
narėms laikytis galiojančiais ir būsimais 
Europos Sąjungos teisės aktais nustatytų 
tinklų ir informacijos saugumo reikalavimų 
ir taip padeda užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą.

Or. ro

Pakeitimas 166
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra padeda Komisijai ir 
valstybėms narėms laikytis galiojančiais ir 
būsimais Europos Sąjungos teisės aktais 
nustatytų tinklų ir informacijos saugumo 
reikalavimų ir taip padeda užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. ro

Pakeitimas 167
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra didina Europos Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumą ir parengtį 
užkirsti kelią tinklų ir informacijos 

2. Agentūra padeda didinti ir stiprinti 
Europos Sąjungos ir valstybių narių 
pajėgumą ir parengtį užkirsti kelią tinklų ir 
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saugumo problemoms ir incidentams, juos 
atpažinti ir į juos reaguoti.

informacijos saugumo problemoms ir 
incidentams, juos atpažinti ir į juos 
reaguoti.

Or. ro

Pakeitimas 168
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra sukuria ir išlaiko aukštą dalyko 
žinių lygį ir naudojasi šiomis žiniomis 
siekdama skatinti platų dalyvių iš viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimą.

3. Agentūra sukuria ir išlaiko aukštą dalyko 
žinių lygį, kad visuotinai įsitvirtintų kaip 
aukščiausio lygio žinių visais kibernetinio 
saugumo klausimais centras, ir naudojasi 
šiomis žiniomis siekdama skatinti platų 
dalyvių iš viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 169
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra skatina platų viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotųjų
subjektų bendradarbiavimą tinklų ir 
informacijos apsaugos srityje.

Or. ro

Pakeitimas 170
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos paprašyta arba savo iniciatyva 
padeda Komisijai plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką, pateikdama 
jai nuomones, techninę ir socialinę bei 
ekonominę analizę, taip pat atlikdama 
perengiamąjį darbą, būtiną kuriant arba 
atnaujinant Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo srities teisės aktus;

a) Komisijos, Tarybos ir Europos 
Parlamento paprašyta arba savo iniciatyva 
padeda Komisijai, Tarybai ir Europos 
Parlamentui plėtoti tinklų ir informacijos 
saugumo politiką, pateikdama jiems
nuomones, techninę ir socialinę bei 
ekonominę analizę, taip pat atlikdama 
parengiamąjį darbą, būtiną kuriant arba 
atnaujinant Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo srities teisės aktus;

Or. ro

Pakeitimas 171
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisijos paprašyta arba savo iniciatyva 
padeda Komisijai plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką, pateikdama 
jai nuomones, techninę ir socialinę bei 
ekonominę analizę, taip pat atlikdama 
perengiamąjį darbą, būtiną kuriant arba 
atnaujinant Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo srities teisės aktus;

a) Komisijos, Sąjungos organų ir 
valstybių narių paprašyta arba savo 
iniciatyva padeda Komisijai, Sąjungos 
organams ir valstybėms narėms plėtoti 
tinklų ir informacijos saugumo politiką, 
pateikdama jiems nuomones, techninę ir 
socialinę bei ekonominę analizę, taip pat 
atlikdama parengiamąjį darbą, būtiną 
kuriant arba atnaujinant Europos Sąjungos 
tinklų ir informacijos saugumo srities teisės 
aktus;

Or. ro

Pakeitimas 172
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ES lygmeniu padeda valstybių narių 
kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnyboms (angl. CERT) organizuoti 
CERT tinklų įdiegimą ir naudojimą ir 
koordinuoja visos Europos kompiuterinių 
incidentų mokymus ir reagavimo 
procedūras, kai incidentas aktualus bent 
dviems valstybėms narėms;

Or. ro

Pakeitimas 173
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) padeda Komisijai rengti išsamią 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 174
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skatina ir palengvina valstybių narių 
CERT tarnybų ir ES bendradarbiavimą;

Or. ro
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Pakeitimas 175
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Komisijai, siekiančioms tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti;

b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Komisijai, siekiančioms tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti; šiuo tikslu 
agentūra parengia ir naudoja Europos 
masto išankstinio įspėjimo ir reagavimo 
mechanizmą, kuris turėtų veikti kaip 
papildoma valstybių narių naudojamų 
mechanizmų priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Grėsmė kibernetiniam saugumui seniai peržengė nacionalines sienas, todėl nacionalinės 
struktūros negali jos įveikti. Kibernetinės atakos gali išaugti iki visos Europos masto per 
kelias sekundes. Kai kibernetinio saugumo klausimai susiję su daugiau kaip viena valstybe 
nare (pvz., kaip kibernetinės atakos šaltiniu, taikiniu ar terpe), ENISA turėtų galėti įsikišti, 
įspėti ir koordinuoti valstybių narių reagavimą.

Pakeitimas 176
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Komisijai, siekiančioms tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti;

b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Europos institucijoms bei organams, 
siekiantiems tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti;
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Or. ro

Pakeitimas 177
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padeda valstybėms narėms ir Europos 
institucijoms bei įstaigoms rinkti, 
analizuoti ir skleisti tinklų ir informacijos 
saugumo duomenis;

c) padeda valstybėms narėms ir Europos 
institucijoms bei įstaigoms, jų prašymu ar 
savo iniciatyva, rinkti, analizuoti ir skleisti 
tinklų ir informacijos saugumo duomenis;

Or. en

Pakeitimas 178
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir Europos institucijomis, 
reguliariai vertina tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje;

d) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir Europos institucijomis, jų 
prašymu ar savo iniciatyva, reguliariai 
vertina tinklų ir informacijos saugumo 
būklę Europoje;

Or. en

Pakeitimas 179
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendradarbiaudama su valstybėmis d) bendradarbiaudama su valstybėmis 
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narėmis ir Europos institucijomis, 
reguliariai vertina tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje;

narėmis ir Sąjungos institucijomis, 
reguliariai vertina tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje;

Or. en

Pakeitimas 180
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei standartus ir keistis jais;

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms ir 
aktyviai bendradarbiauja, visų pirma 
vystymosi, gerosios patirties propagavimo 
ir keitimosi ja ir bendrų tinklų ir 
informacijos apsaugos standartų 
formulavimo ir įgyvendinimo srityse;

Or. ro

Pakeitimas 181
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padeda bendradarbiauti
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei standartus ir keistis jais;

e) skatina reguliarų kompetentingų
Europos  valstybės institucijų
bendradarbiavimą, visų pirma remdama jų 
pastangas kurti gerąją patirtį bei standartus 
ir keistis jais, ir valstybių narių dalijimąsi 
informacija ir duomenimis;

Or. en
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Pakeitimas 182
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei standartus ir keistis jais;

e) padeda bendradarbiauti 
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei tinklų ir informacijos 
apsaugos standartus ir keistis jais ir 
propaguoja rizikos valdymo kultūrą; 

Or. en

Pakeitimas 183
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padeda Europos Sąjungai ir valstybėms 
narėms skatinti rizikos valdymo ir gerosios 
saugumo patirties bei standartų, susijusių 
su elektroniniais gaminiais, sistemomis ir 
paslaugomis, taikymą;

f) padeda Europos Sąjungai, valstybėms 
narėms, viešajam ir privačiajam 
sektoriams skatinti rizikos valdymo ir 
gerosios saugumo patirties bei tinklų ir 
informacijos apsaugos standartų taikymą
ir propaguoja principą „projektuojant 
numatyta informacijos apsauga“, taikomą
elektroniniams ir komunikaciniams 
tinklams, gaminiams, sistemoms ir 
paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir privatumas, kibernetinis saugumas negali būti užtikrintas ad hoc mechanizmu ar po 
to, kai elektroniniai ir komunikaciniai tinklai suprojektuoti. Principo ir požiūrio 
„projektuojant numatyta informacijos apsauga“ taikymas kuriant tinklus užtikrins saugesnę 
Europos skaitmeninę ekosistemą.
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Pakeitimas 184
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padeda Europos Sąjungai ir valstybėms 
narėms skatinti rizikos valdymo ir gerosios 
saugumo patirties bei standartų, susijusių 
su elektroniniais gaminiais, sistemomis ir 
paslaugomis, taikymą;

f) padeda Europos Sąjungai ir valstybėms 
narėms, jei jos to prašo arba savo 
iniciatyva, skatinti rizikos valdymo ir 
gerosios saugumo patirties bei standartų, 
susijusių su elektroniniais gaminiais, 
sistemomis ir paslaugomis, taikymą;

Or. en

Pakeitimas 185
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) remia viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas jų 
pastangoms parengti rizikos valdymo taip 
pat elektroninių gaminių, sistemų, tinklų ir
paslaugų saugumo standartus ir jų laikytis;

g) remia viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas jų 
pastangoms parengti rizikos valdymo taip 
pat elektroninių gaminių, sistemų, tinklų,
paslaugų ir civilinių-viešųjų, privačiųjų ar 
viešųjų-privačiųjų ypatingos svarbos 
informacinių infrastruktūrų saugumo 
standartus ir jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 186
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) remia viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas jų 
pastangoms parengti rizikos valdymo taip 
pat elektroninių gaminių, sistemų, tinklų ir 
paslaugų saugumo standartus ir jų laikytis;

g) remia viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas jų 
pastangoms parengti rizikos valdymo taip 
pat elektroninių gaminių, sistemų, tinklų ir 
paslaugų bei nuo jų priklausomų fizinių 
produktų, tinklų ir paslaugų saugumo 
standartus ir jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 187
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sudaro geresnes sąlygas viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosioms 
šalims vykdyti dialogą ir keistis gerąja 
tinklų ir informacijos saugumo patirtimi, 
įskaitant kovos su kibernetiniu
nusikalstamumu aspektus; padeda 
Komisijai kurti politiką atsižvelgiant į 
kovos su kibernetiniu nusikalstamumu 
tinklų ir informacijos saugumo aspektus;

h) palaiko keitimąsi gerąja tinklų ir 
informacijos saugumo patirtimi su kitais 
Sąjungos organais;

Or. fr

Pagrindimas

Nors ENISA gali būti paraginta dalyvauti keičiantis gerąja patirtimi su kitais ES organais, 
kurie susiduria su tinklų ir informacijos apsaugos klausimais, įskaitant organus, kurių 
užduotis – kovoti su kibernetiniai nusikaltimais, ji nėra kompetentinga tokios kovos užduoties 
vykdymo aspektais. Be to, ji negali dirbti tiesiogiai su nacionalinėmis institucijomis, 
atsakingomis už teisės aktų vykdymą ar privatumo apsaugą, su kuriomis galima susisiekti per 
nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų tinklą.
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Pakeitimas 188
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sudaro geresnes sąlygas viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosioms 
šalims vykdyti dialogą ir keistis gerąja 
tinklų ir informacijos saugumo patirtimi, 
įskaitant kovos su kibernetiniu 
nusikalstamumu aspektus; padeda 
Komisijai kurti politiką atsižvelgiant į 
kovos su kibernetiniu nusikalstamumu 
tinklų ir informacijos saugumo aspektus;

h) sudaro geresnes sąlygas viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosioms 
šalims vykdyti dialogą ir keistis gerąja 
tinklų ir informacijos saugumo patirtimi, 
įskaitant kovos su kibernetiniu 
nusikalstamumu aspektus; padeda 
Komisijai ir valstybėms narėms, jei jos to 
prašo, kurti politiką atsižvelgiant į kovos 
su kibernetiniu nusikalstamumu tinklų ir 
informacijos saugumo aspektus;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kibernetinio saugumo klausimai sisteminiai ir tarpusavyje susiję, 
geriausioji patirtis ir politika turėtų būti koordinuojamos valstybių narių lygiu.

Pakeitimas 189
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms 
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą;

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms 
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą, o taip pat pranešimų apie 
saugumo pažeidimus sistemą;

Or. en
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Pakeitimas 190
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms 
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą;

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta ar savo iniciatyva, 
agentūra padeda joms kurti tinklų ir 
informacijos saugumo srities atpažinimo, 
analizės ir reagavimo pajėgumą;

Or. en

Pakeitimas 191
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms 
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą;

i) Komisijos, valstybių narių, Europos 
institucijų ir įstaigų paprašyta, agentūra 
padeda joms kurti tinklų ir informacijos 
saugumo srities atpažinimo, analizės ir 
reagavimo pajėgumą;

Or. ro

Pakeitimas 192
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sudaro sąlygas viešojo ir privačiojo 
sektorių, universitetų ir mokslinių tyrimų 
centrų dialogui ir keitimuisi gerąja 
patirtimi problemų ir sprendimų, susijusių 
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su tinklų ir informacijos apsauga, 
klausimais, įskaitant pastangas kovoti su 
kibernetiniais nusikaltimais;

Or. ro

Pagrindimas

Viešojo ir privačiojo sektorių bei akademinių ir mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimas 
būtinas ieškant būdų, kaip kovoti su kibernetiniais nusikaltimais.  

Pakeitimas 193
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) konsultuoja Sąjungos institucijas ir 
valstybes nares, jei jos to prašo, dėl 
poreikio atlikti mokslinius tyrimus tinklų 
ir informacijos apsaugos srityje, siekiant 
sudaryti sąlygas veiksmingai reaguoti į 
esamą ir naują riziką bei grėsmes tinklų ir 
informacijos apsaugos srityje ir 
veiksmingai panaudoti rizikos prevencijos 
technologijas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) įsteigti visapusišką Europos Sąjungos 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą 
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(ES CERT) ir prižiūrėti jos veiklą, 
siekiant kovoti su kibernetinėmis 
atakomis prieš ES institucijas, organus ir 
agentūras;

Or. en

Pagrindimas

ES CERT priežiūros priskyrimas ENISA užtikrina, kad kibernetinio saugumo klausimais ES 
būtų viena struktūra, į kurią galima kreiptis. Atskiro ES CERT organo veikla aiškiai 
dubliuotųsi su ENISA tikslais ir uždaviniais, ir dėl šios polifonijos kils konfliktai, vyks 
varžybos ir bus švaistomi pinigai ir pastangos. Ypatingai svarbioje kibernetinio saugumo 
srityje ES negali sau leisti tokios padėties, kai trečiosios šalys „nežino, į ką kreiptis ES“, kai 
kyla grėsmė kibernetiniam saugumui.

Pakeitimas 195
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Komisijos ir atitinkamų ES organų ar 
institucijų prašymu padeda jiems 
teikdama konsultacijas ir specialiąsias 
žinias dėl Europos institucijų CERT 
įsteigimo;

Or. en

Pakeitimas 196
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) kilus didelei kibernetinei grėsmei, jei 
to aiškiai prašo valstybė narė ar Europos 
Sąjungos organas ar institucija, padeda 
jiems užtikrinti tinklo, infrastruktūros ar 
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duomenų, kuriems pakenkta, apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 197
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) remia Europos Sąjungos dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, prireikus 
drauge su Europos išorės veiksmų tarnyba, 
kad skatintų tarptautinį bendradarbiavimą 
ir formuotų bendrą pasaulinį požiūrį į 
tinklų ir informacijos saugumo problemas;

j) remia Europos Sąjungos dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, prireikus 
drauge su Europos išorės veiksmų tarnyba, 
kad skatintų tarptautinį bendradarbiavimą 
ir formuotų bendrą pasaulinį požiūrį į 
tinklų ir informacijos saugumo problemas;
ENISA turėtų būti įtvirtinta kaip vienas 
bendras Europos ryšių centras 
trečiosioms šalims ir tarptautinėms 
organizacijoms visais su kibernetiniu 
saugumu susijusiais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 198
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) remia Europos Sąjungos dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, prireikus 
drauge su Europos išorės veiksmų 
tarnyba, kad skatintų tarptautinį 
bendradarbiavimą ir formuotų bendrą 
pasaulinį požiūrį į tinklų ir informacijos 
saugumo problemas;

j) remia Europos Sąjungos dialogą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, prireikus 
drauge su atitinkamais Europos organais 
ar institucijomis, kad skatintų tarptautinį 
bendradarbiavimą ir formuotų bendrą 
pasaulinį požiūrį į tinklų ir informacijos 
saugumo problemas;
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Or. en

Pakeitimas 199
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) teikia mokymus panaudodama įvairius 
pateikimo metodus – realias ir virtualias 
konferencijas, kuravimą, internetą ir 
mokymą vietoje. Pramonės lyderiai 
parengia įvairių sričių, pvz., tinklo 
saugumo, kriminalinės ekspertizės, 
audito, pirmavimo saugumo srityje ir 
programų saugumo, kompiuterinio 
saugumo kursus;

Or. en

Pakeitimas 200
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) padeda Komisijai parengti ES 
informacijos ir komunikacijų tinklo 
apsaugos strategiją;

Or. ro

Pakeitimas 201
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a–j f punktai  (nauji)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) bendradarbiaudama su Komisija ir 
valstybėmis narėmis, nustato bendrus 
minimalius kibernetinio saugumo 
patvirtinimo reikalavimus, elgesio normas 
ir nacionalinių ir Europos CERT tarnybų 
bendradarbiavimo praktiką. Be to, 
agentūra konsultuoja atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus dėl panašių 
kibernetinio saugumo priemonių 
nustatymo privatiems tinklams ir 
infrastruktūrai;
jb) skatina ir palaiko atitinkamų valstybių 
narių ir Europos CERT tarnybų 
bendradarbiavimą incidentų, atakų arba 
tinklų ar sistemų, kuriuos jos valdo ar 
saugo, sutrikimų atvejais;
jc) siekdama sukurti koordinuojamą ir 
sparčią visos Europos reagavimo į 
kibernetines atakas, incidentus ar 
sutrikimus sistemą, palaiko, jei reikia 
arba atitinkamos valstybės narės prašymu, 
24/7 veikiančios, tęstinumą ir atsparumą 
užtikrinančios tarnybos atitinkamoje 
CERT įsteigimą ir teikia reikalingas 
specialiąsias žinias, kad būtų palaikoma 
reagavimo nedelsiant parengtis;
jd) organizuoja Europos kontaktinių 
centrų direktorijos patvirtinimą ir skatina 
minėtų CERT tarnybų dalijimąsi 
atsakomybe ir keitimąsi informacija ir 
gerąja patirtimi;
je) toliau koordinuoja visos Europos 
kibernetinio saugumo parengties ir 
atsparumo pratybas, analizuoja jų 
rezultatus ir tolimesnius veiksmus, kurių 
turi imtis valstybės narės ir ES, ir skatina 
panašiai mąstančių trečiųjų šalių 
partnerių dalyvavimą tokiose pratybose;
jf) teikia savo specialiąsias žinias ir 
konsultacijas valstybėms narėms ir 
Europos institucijoms dėl jų dalyvavimo 
tarptautiniuose tinklų ir informacijos 
apsaugos ir kibernetinio saugumo  
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forumuose;

Or. en

Pagrindimas

Dėl c punkto: automatinio saugumo užtikrinimo nepakanka norint užtikrinti tinkamą tinklų 
informacijos apsaugą nuo incidentų ar atakų. Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti 
užtikrinta žmogaus veikla, koordinavimas ir specialiųjų žinių panaudojimas, remiantis 24/7 
veikiančių tarnybų sistema.

Pakeitimas 202
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra gali veikti savo iniciatyva 
pagal šį reglamentą ir siekdama šio 
reglamento tikslų. Jei valstybė narė 
paprašė agentūros imtis veiksmų, 
agentūra pateikia savo rekomendacijas, o 
valstybė narė informuoja agentūrą, kaip 
tos rekomendacijos įgyvendintos.

Or. en

Pakeitimas 203
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra rodo iniciatyvą 
panaudodama ir analizuodama naujas ir 
kuriamas IKT technologijas. Agentūra 
veiksmingai reaguoja į saugumo riziką ir 
grėsmes, kurias kelia naujos ir kuriamos 
IKT technologijos.
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Or. en

Pakeitimas 204
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba nustato bendrą 
agentūros veiklos kryptį ir užtikrina, kad 
agentūra veiktų pagal šiame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus. Ji taip pat
užtikrina, kad agentūros veikla būtų 
suderinama su valstybių narių ir Europos 
Sąjungos lygiu vykdoma veikla.

1. Valdančioji taryba nustato bendrą 
agentūros veiklos kryptį ir užtikrina, kad 
agentūra veiktų pagal šiame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus. Ji 
užtikrina veiksmingą agentūros veikimą. 
Ji taip pat užtikrina, kad agentūros veikla 
būtų suderinama su valstybių narių ir 
Europos Sąjungos lygiu vykdoma veikla.
Valdančioji taryba tvirtina visus 
administracinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis ir visas tarptautinio 
lygmens iniciatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Susitarimų su trečiosiomis šalimis tekstas grindžiamas Tarpinstitucinės agentūrų reikalų 
darbo grupės rekomendacijomis dėl agentūrų.

Pakeitimas 205
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdančioji taryba priima su 
atitinkamomis Komisijos tarnybomis
suderintą savo darbo tvarką.

2. Valdančioji taryba priima su Komisija
suderintą savo ir vykdomosios valdybos 
darbo tvarką. Darbo tvarkos taisyklėse 
numatomas proporcingas valdančiosios 
tarybos narių atstovavimas vykdomojoje 
valdyboje, atsižvelgiant į poreikį atspindėti 
valstybių narių pajėgumus tinklų ir 
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informacijos apsaugos srityje ir užtikrinti 
vykdomosios valdybos tęstinumą ir 
veiksmingumą. Pagal darbo tvarkos 
taisykles leidžiama priimti paspartintus 
sprendimus taikant rašytinę procedūrą 
arba nuotolinės konferencijos būdu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pusiausvyrą ir veiksmingumą, agentūros darbo tvarkos taisyklėse turėtų 
būti nustatyta vykdomosios valdybos sudėtis. Komisijos „tarnybos“ išbraukiamos 
vadovaujantis Tarybos pakeitimu čia ir kitur. Vis dėlto, kaip siūlo Taryba, Komisijai turėtų 
tekti stipresnis vaidmuo, ne tik konsultuojamasis.

Pakeitimas 206
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pasikonsultavusi su Komisijos 
tarnybomis ir tinkamai informavusi 
biudžeto valdymo instituciją, valdančioji 
taryba gali priimti daugiametį darbuotojų 
politikos planą.

9. Pasikonsultavusi su Komisijos 
tarnybomis ir tinkamai informavusi 
biudžeto valdymo instituciją, valdančioji 
taryba priima daugiametį darbuotojų 
politikos planą.

Or. en

Pakeitimas 207
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pasikonsultavusi su Komisijos 
tarnybomis ir tinkamai informavusi 
biudžeto valdymo instituciją, valdančioji 
taryba gali priimti daugiametį darbuotojų 

9. Pasikonsultavusi su Komisijos 
tarnybomis ir tinkamai informavusi 
biudžeto valdymo instituciją, valdančioji 
taryba priima daugiametį darbuotojų 
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politikos planą. politikos planą.

Or. en

Pakeitimas 208
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Valdančioji taryba priima veiklos 
rezultatų kriterijus, kuriais remiantis 
kasmet vertinama agentūros veikla ir 
patvirtinamos priemonės ENISA 
veiksmingumui didinti.

Or. ro

Pakeitimas 209
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, trys 
Komisijos paskirti atstovai bei trys 
Komisijos paskirti balsavimo teisės 
neturintys atstovai, iš kurių kiekvienas 
atstovauja vienai iš šių grupių:

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, turintį 
įgaliojimą veikti tos valstybės narės vardu, 
ir trys Komisijos paskirti balsavimo teisės 
neturintys atstovai. Valdančiosios tarybos 
narius gali pakeisti jų pakaitiniai nariai 
pagal valdančiosios tarybos darbo tvarkos 
taisykles.

a) informacinių ir ryšio technologijų 
sektoriui,
b) vartotojų grupėms,
c) moksliniams tinklų ir informacijos 
saugumo ekspertams.
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Or. en

Pakeitimas 210
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, trys 
Komisijos paskirti atstovai bei trys 
Komisijos paskirti balsavimo teisės 
neturintys atstovai, iš kurių kiekvienas 
atstovauja vienai iš šių grupių:

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, trys 
Komisijos paskirti atstovai bei trys 
Komisijos paskirti balsavimo teisės 
neturintys atstovai ir trys Europos 
Parlamento paskirti atstovai, iš kurių 
kiekvienas atstovauja vienai iš šių grupių:

Or. ro

Pakeitimas 211
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdančiosios tarybos nariai ir jų 
pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į 
tinkamos jų patirties laipsnį bei tinklų ir 
informacijos saugumo srities kompetenciją.

2. Valdančiosios tarybos nariai ir jų 
pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į 
tinkamos jų patirties laipsnį bei tinklų ir 
informacijos saugumo srities kompetenciją.
Jie taip pat turi turėti reikiamų valdymo, 
administracinių ir biudžeto srities įgūdžių, 
kad galėtų vykdyti 5 straipsnyje išvardytas 
užduotis. Komisijos paskirti tarybos nariai 
turi eiti direktorių arba aukštesnes 
pareigas. Valstybių narių paskirti tarybos 
nariai turi eiti pareigas, atitinkančias 
Komisijos paskirtų narių pareigas.

Or. en
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Pakeitimas 212
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytų 
grupių atstovų kadencija – ketveri metai. 
Kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Jei 
atstovas nutraukia savo atitinkamos 
interesų grupės narystę, Komisija į jo vietą 
skiria kitą atstovą.

3. 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytų 
grupių atstovų kadencija – treji metai. 
Kadencija gali būti pratęsta vieną kartą. Jei 
atstovas nutraukia savo atitinkamos 
interesų grupės narystę, Komisija į jo vietą 
skiria kitą atstovą.

Or. ro

Pakeitimas 213
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į eilinį susirinkimą valdančioji taryba 
renkasi du kartus per metus. Pirmininkui 
arba ne mažiau kaip trečdaliui balsavimo 
teisę turinčių tarybos narių pareikalavus, 
gali būti kviečiami neeiliniai susirinkimai.

2. Į eilinį susirinkimą valdančioji taryba 
renkasi vieną kartą per metus. Pirmininkui 
arba ne mažiau kaip trečdaliui balsavimo 
teisę turinčių tarybos narių pareikalavus, 
gali būti kviečiami neeiliniai susirinkimai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įsteigiama vykdomoji valdyba, siekiant užtikrinti veiksmingesnį agentūros vidinį 
veikimą, eilinių valdančiosios tarybos susirinkimų (kurie susiję su didelėmis organizacinėmis 
pastangomis ir išlaidomis) skaičius turėtų būti sumažintas iki vieno susirinkimo per metus.
Dėl neeilinių susirinkimų pranešimo projekte siūloma taikyti supaprastintas paspartintas 
procedūras, pvz., nuotolines konferencijas.

Pakeitimas 214
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dviejų trečdalių valdančiosios tarybos 
narių, turinčių balsavimo teisę, dauguma 
būtina jos darbo tvarkai, agentūros vidaus 
darbo tvarkai, biudžetui, metinei veiklos 
programai priimti ir vykdančiajam 
direktoriui paskirti, pratęsti jo kadenciją
arba jį atleisti.

2. Dviejų trečdalių valdančiosios tarybos 
narių, turinčių balsavimo teisę, dauguma 
būtina jos darbo tvarkai, agentūros vidaus 
darbo tvarkai, biudžetui, metinei veiklos 
programai priimti ir vykdančiajam 
direktoriui paskirti arba jį atleisti.

Or. en

Pakeitimas 215
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant skatinti valdančiosios tarybos 
skaidrumą ir sklandų sprendimų 
priėmimo procesą, balsuoti nuotolinės 
konferencijos būdu leidžiama tik labai 
svarbios ir nenumatytos kliūties dalyvauti 
asmeniškai atveju, kai nedalyvauja bent 
trys tarybos nariai.

Or. en

Pakeitimas 216
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdantįjį direktorių skiria ir atleidžia 
valdančioji taryba. Iš Komisijos pasiūlytų 
kandidatų sąrašo vvykdantysis direktorius 

2. Vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia 
valdančioji taryba, gavusi Europos
Parlamento patvirtinimą. Iš Komisijos 
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skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Prieš paskyrimą 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į komiteto narių 
klausimus.

pasiūlytų kandidatų sąrašo vykdomasis
direktorius skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Komisija surengia 
atvirą konkursą siekdama sudaryti 
tinkamų kandidatų sąrašą. Prieš 
paskyrimą valdančiosios tarybos atrinktas 
kandidatas ir kiti į sąrašą įtraukti 
Komisijos pasiūlyti kandidatai kviečiami
padaryti pareiškimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
komiteto narių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 217
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik 
tuo atveju, kai tai pateisinama dėl 
agentūros pareigų ir reikalavimų, 
valdančioji taryba gali pratęsti 
vykdančiojo direktoriaus kadenciją ne 
daugiau kaip trejiems metams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo Išbraukta.



AM\877955LT.doc 53/67 PE472.314v01-00

LT

direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per 
mėnesį iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius gali būti 
pakviestas padaryti pranešimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 219
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per 
mėnesį iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius gali būti pakviestas
padaryti pranešimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
jo narių klausimus.

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per tris 
mėnesius iki kadencijos pratęsimo 
vykdomasis direktorius skaito, jei  
kviečiamas, pranešimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsako į jo 
narių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 220
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kadencija nepratęsiama, 
vykdantysis direktorius toliau eina 
pareigas, kol paskiriamas naujas 
vykdantysis direktorius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 221
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams.

Or. fr

Pagrindimas

Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė sudaro sąlygas sektoriaus, vartotojų grupėms ir 
ekspertams palaikyti ENISA veiklos aktualumą ir dalintis su ja problemomis. Neplanuojama, 
kad grupė bus nacionalinių teisės aktų vykdymo ir privatumo apsaugos institucijų forumas. Į 
ENISA valdančiosios tarybos susirinkimus gali būti pakviesti Europos organai, kurių užduotis 
– kovoti su kibernetiniais nusikaltimais; jie gali dalyvauti ad hoc darbo grupėse.

Pakeitimas 222
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, elektroninių komunikacinių 
tinklų ar paslaugų teikėjams, vartotojų 
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ir privatumo apsaugos institucijoms. grupėms, moksliniams tinklų ir 
informacijos saugumo ekspertams, 
privatumo apsaugos institucijoms ir 
kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, pvz., Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI).

Or. en

Pakeitimas 223
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
tarptautiniu lygiu pripažintų specialistų, 
atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 224
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
aukštos kvalifikacijos specialistų, 
atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
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sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

Or. ro

Pakeitimas 225
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Grupei pirmininkauja vykdantysis
direktorius.

3. Grupei pirmininkauja vykdomasis
direktorius arba kitas jo kiekvienam 
atvejui atskirai paskirtas asmuo.

Or. en

Pakeitimas 226
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama 14 straipsnio, agentūra 
neatskleidžia trečiosioms šalims duomenų, 
kuriuos ji tvarko arba gauna ir kuriuos 
prašoma laikyti konfidencialiais.

1. Nepažeisdama 14 straipsnio, agentūra 
neatskleidžia trečiosioms šalims 
neįslaptintų duomenų, kuriuos ji tvarko 
arba gauna ir kuriuos pateiktame 
pagrįstame prašyme prašoma laikyti 
visiškai ar iš dalies konfidencialiais. Jei 
agentūra mano, kad visą informaciją ar 
jos dalį galima atskleisti, ji konsultuojasi 
su informaciją pateikusia šalimi ir 
atskleidžia informaciją tik tuomet, jei 
informaciją pateikusi šalis pritaria jos 
atskleidimui.

Or. en
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Pakeitimas 227
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūros išlaidas sudaro darbuotojų, 
administracinės ir techninės pagalbos, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidos, taip pat 
išlaidos, atsirandančios dėl sutarčių, 
sudarytų su trečiosiomis šalimis.

2. Agentūros išlaidas sudaro darbuotojų, 
administracinės ir techninės pagalbos, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidos, taip pat 
išlaidos, atsirandančios dėl sutarčių, 
sudarytų su trečiosiomis šalimis. 
Administravimo ir administracinio 
personalo išlaidos neviršija 40 % viso 
biudžeto.

Or. ro

Pakeitimas 228
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros biudžetą įgyvendina
vykdantysis direktorius.

1. Už agentūros biudžeto įgyvendinimą
atsakingas vykdomasis direktorius.

Or. en

Pakeitimas 229
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros biudžetą įgyvendina
vykdantysis direktorius.

1. Už agentūros biudžeto įgyvendinimą
atsakingas vykdomasis direktorius.
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Or. en

Pakeitimas 230
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros biudžetą įgyvendina
vykdantysis direktorius.

1. Už agentūros biudžeto įgyvendinimą
atsakingas vykdomasis direktorius.

Or. en

Pakeitimas 231
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisinis statusas Teisinis statusas ir būstinė

Or. nl

Pakeitimas 232
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant kuo didesnio agentūros 
reagavimo pajėgumo, didesnio 
veiksmingumo ir sąlygų glaudesniems 
ryšiams su Sąjungos institucijomis, 
valstybėmis narėmis ir visais 
suinteresuotaisiais subjektais, nuolatinis 
ryšių palaikymo biuras įsteigiamas 
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Briuselyje.

Or. en

Pakeitimas 233
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Taryba iš naujo svarsto dėl būstinės 
vietos, atsižvelgdama į tai, kad reikia 
užtikrinti našų ir veiksmingą agentūros 
veikimą.

Or. en

Pakeitimas 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūros būstinė yra Heraklione 
(Kreta).

Or. en

Pagrindimas

ENISA studija parodė, kad dėl labai mažo savo dydžio agentūra sklandžiai ir veiksmingai 
veikia iš savo būstinės Heraklione (Kretoje). Be to, atsižvelgiant į jos vaidmenį, kibernetinio 
saugumo agentūra turėtų galėti veiksmingai veikti iš bet kurios Europos vietos.
Administraciniai ir kiti galimi veiklos klausimai turėtų būti sprendžiami geresniu valdymu, 
pakankamo skaičiaus darbuotojų priėmimu ir visapusišku informacinių technologijų 
panaudojimu.
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Pakeitimas 235
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra įsteigiama Briuselyje.

Or. nl

Pakeitimas 236
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Administracinio personalo išlaidos 
neviršija 20 % viso personalo išlaidų.

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra gali veikti kartu ir 
bendradarbiauti su kitomis trečiosiomis 
šalimis, tarptautinėmis organizacijomis ir 
tarpvyriausybiniais organais, susijusiais 
su tinklų ir informacijos apsauga, ir, jei 
tikslinga, leisti jiems dalyvauti agentūros 
atitinkamų sričių veikloje. Prašymą dėl jų 
dalyvavimo vykdomasis direktorius 
pateikia valdančiajai tarybai patvirtinti.
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Or. en

Pagrindimas

ENISA turėtų veikti kaip centrinis informacijos ir politikos rengimo taškas Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos srityje ir turėtų atlikti aktyvų vaidmenį nustatant ir formuojant saugią 
visuotinę internetinę ekosistemą. Todėl ENISA turėtų palaikyti glaudžius ryšius su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis bei sąjungomis, pvz., ICANN, ITU, 
IGF, IANA, IETF, ISOC irk t.

Pakeitimas 238
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra gali veikti kartu ar 
bendradarbiauti su kitomis trečiosiomis 
šalimis ir, jei tikslinga, leisti joms 
dalyvauti agentūros atitinkamų sričių 
veikloje. Siekiant paskatinti tarptautinį 
dialogą ir bendradarbiavimą, Komisija, 
kai tikslinga, konsultuojasi su agentūra 
tarptautinio lygio klausimais.

Or. en

Pakeitimas 239
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Agentūra remia Sąjungos išorės 
politiką tinklų ir informacijos apsaugos 
srityje glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

Or. en
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Pakeitimas 240
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra 
tebėra veiksminga priemonė ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 34 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

1. Per penkerius metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar reikėtų 
persvarstyti reglamentą, kad būtų 
papildomai padidintas agentūros veiklos 
pajėgumas.

Or. en

Pakeitimas 241
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra 

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar reikėtų 
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tebėra veiksminga priemonė ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 34 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

persvarstyti reglamentą, kad būtų 
papildomai padidintas agentūros veiklos 
pajėgumas.

Or. en

Pakeitimas 242
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra
tebėra veiksminga priemonė ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 34 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

1. Kas treji metai Komisija, atsižvelgdama 
į visų atitinkamų suinteresuotųjų šalių 
nuomones ir remdamasi su valdančiąja 
taryba sutartais įgaliojimais, atlieka 
vertinimą. Vertinime nustatomas agentūros 
poveikis ir veiksmingumas siekiant 2 
straipsnyje išvardytų tikslų ir agentūros 
darbo metodų veiksmingumas. Komisija 
vertinimą atlieka pirmiausia tam, kad 
nustatytų, ar agentūra pakankamai 
veiksminga ir kokių priemonių reikia 
imtis norint padidinti jos veiksmingumą.

Or. ro

Pakeitimas 243
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
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įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra 
tebėra veiksminga priemonė ir ar agentūra 
turėtų veikti ilgiau nei 34 straipsnyje 
nustatytą laikotarpį.

įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra 
vykdo daugiametį darbo planą, ir
įvertintų, ar reikia stiprinti agentūrą arba 
praplėsti ir ar pakoreguoti jos įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 244
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar agentūra 
tebėra veiksminga priemonė ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 34 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

1. Per penkerius metus nuo 34 straipsnyje 
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą atlieka 
pirmiausia tam, kad nustatytų, ar reikėtų 
persvarstyti reglamentą, kad būtų 
papildomai padidintas agentūros veiklos 
pajėgumas.

Or. en

Pakeitimas 245
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūrą priimanti valstybė narė užtikrina 
geriausias galimas sąlygas agentūrai 
sklandžiai ir efektyviai veikti.

Agentūrą ir nuolatinį ryšių palaikymo 
biurą priimančios valstybės narės
užtikrina geriausias galimas sąlygas 
agentūrai sklandžiai ir efektyviai veikti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ta valstybė narė sudaro geriausias 
įmanomas sąlygas, kad būtų užtikrintas 
tinkamas agentūros veikimas, įskaitant 
tinkamą pastatų infrastruktūrą, 
komunikacijos įrangą, daugiakalbį 
europinį mokyklinį lavinimą ir tinkamą 
transporto infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 247
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Reikiamos nuostatos dėl patalpų ir 
infrastruktūros, kurią agentūrai turi 
suteikti ta valstybė narė, taip pat 
specialios taisyklės, taikytinos toje 
valstybėje narėje vykdančiajam 
direktoriui, valdančiosios tarybos 
nariams, agentūros darbuotojams ir jų 
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šeimos nariams, nustatomos atnaujintame 
agentūros ir priimančiosios valstybės 
narės susitarime dėl būstinės.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Trukmė

Agentūra įsteigiama [...] penkeriems 
metams.

Or. en

Pagrindimas

(ENISA vis dar yra viena iš nedaugelio Europos agentūrų, kurios neturi nuolatinių įgaliojimų.
Trumpesnio laikotarpio įgaliojimai trukdo ENISA susidaryti ilgalaikes perspektyvas 
strateginio ir veiklos planavimo, personalo ir įsitraukimo į politiką srityse.)

Pakeitimas 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra įsteigiama [...] penkeriems
metams.

Agentūra įsteigiama [...] septyneriems 
metams.

Or. pl

Pagrindimas

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
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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

Pakeitimas 250
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra įsteigiama [...] penkeriems 
metams.

Agentūra įsteigiama nuo [...] neribotam
laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra įsteigiama [...] penkeriems 
metams.

Agentūra įsteigiama nuo [...] neribotam
laikotarpiui.

Or. en


