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Grozījums Nr. 124
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, kas attiecas 
uz Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru (ENISA)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido 
Jauno Eiropas Savienības Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru 
(NEUNISA)

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais alternatīvais nosaukums uzsvērtu, ka tiek izveidota jauna un efektīvāka 
Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra.

Grozījums Nr. 125
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, kas attiecas 
uz Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru (ENISA)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūru 
(ENISA)

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks ekonomikas un 
sabiedrības attīstības faktors. Tiem ir vitāla 
nozīme sabiedrības dzīvē, un tie ir kļuvuši 
par vispārējiem pakalpojumiem tāpat kā 
elektroapgāde un ūdensapgāde. To 
darbības traucējumi var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu, tāpēc jāveic 
aizsardzības un noturības uzlabošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu kritiski svarīgu 
pakalpojumu nepārtrauktību. Arvien 
pieaug ar elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību, jo 
īpaši ar to integritāti un pieejamību, 
saistītas problēmas. Sabiedrībā tas rada 
arvien lielākas bažas — arī tāpēc, ka 
sistēmu sarežģītības, avāriju, kļūdu un pret 
tām vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 
problēmas, kuru sekas var skart fiziskās 
infrastruktūras, kas nodrošina Eiropas 
iedzīvotāju labklājībai kritiski svarīgus 
pakalpojumus.

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks ekonomikas un 
sabiedrības attīstības faktors. Tiem ir vitāla 
nozīme sabiedrības dzīvē, un tie ir kļuvuši 
par vispārējiem pakalpojumiem tāpat kā 
elektroapgāde un ūdensapgāde. 
Komunikāciju tīkli darbojas kā sociālo 
procesu un inovāciju katalizatori, 
daudzkārt palielinot tehnoloģiju ietekmi 
un nosakot patērētāju uzvedību, 
uzņēmējdarbības modeļus, rūpniecības 
nozares, kā arī pilsonību un politisko 
līdzdalību. To darbības traucējumi var 
nodarīt ievērojamu fizisku, sociālu un 
ekonomisku kaitējumu, tāpēc jāveic 
aizsardzības un noturības uzlabošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu kritiski svarīgu 
pakalpojumu nepārtrauktību. Arvien 
pieaug ar elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību, jo 
īpaši ar to integritāti un pieejamību, 
saistītas problēmas. Sabiedrībā tas rada 
arvien lielākas bažas — arī tāpēc, ka 
sistēmu sarežģītības, traucējumu, 
sistēmisku problēmu, avāriju, kļūdu un 
pret tām vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 
problēmas, kuru sekas var skart 
elektroniskās un fiziskās infrastruktūras, 
kas nodrošina Eiropas iedzīvotāju 
labklājībai kritiski svarīgus pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apdraudējumu aina nepārtraukti 
mainās, un drošības incidenti var mazināt 

(2) Apdraudējumu aina nepārtraukti 
mainās, un drošības incidenti var mazināt 
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lietotāju uzticēšanos. Nopietni elektronisko 
sakaru, infrastruktūras un pakalpojumu 
darbības traucējumi var radīt ievērojamas 
ekonomiskas un sociālas sekas, bet 
drošības pārkāpumi, problēmas un darbības 
traucējumi ikdienā var mazināt arī 
sabiedrības uzticēšanos tehnoloģijām, 
tīkliem un pakalpojumiem.

lietotāju uzticēšanos. Nopietni elektronisko 
sakaru, infrastruktūras un pakalpojumu 
darbības traucējumi var radīt ievērojamas 
ekonomiskas un sociālas sekas un pat 
apdraudēt cilvēku dzīvību, bet drošības 
pārkāpumi, problēmas un darbības 
traucējumi ikdienā var mazināt arī 
sabiedrības uzticēšanos tehnoloģijām, 
tīkliem un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tāpēc politikas veidotājiem, nozarei un 
lietotājiem ir svarīgi, lai tīklu un 
informācijas drošības stāvoklis Eiropā tiktu 
regulāri novērtēts, pamatojoties uz 
ticamiem Eiropas līmeņa datiem.

(3) Tāpēc politikas veidotājiem, nozarei un 
lietotājiem ir svarīgi, lai tīklu un 
informācijas drošības stāvoklis Eiropā tiktu 
regulāri novērtēts, pamatojoties uz 
ticamiem Eiropas līmeņa datiem, kā arī 
sistemātiski tiktu prognozēta turpmākā 
attīstība, problēmas un draudi gan 
Eiropas, gan globālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Tīklu un informācijas drošība ir ne tikai Eiropas, bet gan globāla problēma, kā to ir 
pierādījuši nesenie kiberuzbrukumi. Eiropas rīcība un politika kiberdrošības jomā nevar būt 
introspektīva un reaģējoša. Tā vietā ENISA ir jābūt globālam un proaktīvam viedoklim par to, 
kā nodrošināt drošu elektronisko tīklu ekosistēmu.

Grozījums Nr. 129
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā.

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā. Grieķijas valdība 
noteica, ka ENISA mītnei vajadzētu 
atrasties Iraklijā, Krētā. Šāda vienošanās 
rada nopietnas šaubas par aģentūras 
lietderību un efektivitāti, tādēļ Padomei 
būtu jāpārskata šis lēmums, ņemot vērā 
šos apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā
Grieķijas pilsētā.

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies kādā Grieķijas pilsētā, un
Grieķijas valdība izraudzījās Irakliju 
Krētā.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Aģentūras izveides ar tīklu un 
informācijas drošību saistītās problēmas ir 
mainījušās līdz ar tehnoloģiju, tirgu un 
sociālo un ekonomisko attīstību un ir 
bijušas turpmāku pārdomu un diskusiju 
priekšmets. Cenšoties risināt mainīgās 
problēmas, ES ir pārskatījusi tīklu un 
informācijas drošības jomā izvirzītās 
prioritātes, pieņemot vairākus dokumentus, 
tostarp Komisijas 2006. gada paziņojumu 
Drošas informācijas sabiedrības stratēģija 
— „Dialogs, partnerība un iespējas”, 
Padomes 2007. gada rezolūciju par drošas 
informācijas sabiedrības stratēģiju Eiropā, 
2009. gada paziņojumu par informācijas 
kritiskās infrastruktūras aizsardzību —
„Eiropas aizsardzība pret liela mēroga 
kiberuzbrukumiem un infrastruktūru 
darbības pārrāvumiem — gatavības, 
drošības un noturības uzlabošana”, 
informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (CIIP) veltītās ministru 
konferences prezidentvalsts secinājumus, 
Padomes 2009. gada rezolūciju par Eiropas 
sadarbības pieeju tīklu un informācijas 
drošībai. Atzīts, ka Aģentūra jāmodernizē 
un jānostiprina, lai sekmīgi atbalstītu 
Eiropas iestāžu un dalībvalstu centienus 
attīstīt Eiropas spējas ar tīklu un 
informācijas drošību saistīto problēmu 
risināšanā. Vēlāk Komisija pieņēma un 
Eiropas digitalizācijas programmu, kas ir 
viena no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām. Šīs visaptverošās 
programmas mērķis ir izmantot un attīstīt 
IST potenciālu, lai pārvērstu to ilgtspējīgā 
izaugsmē un jauninājumos. Viena no 
galvenajām šajā visaptverošajā programmā 
izvirzītajām prioritātēm paredz vairot 
uzticību un pārliecību par informācijas 
sabiedrību. Tajā paziņots arī par vairākām 
darbībām, kuras Komisija veiks šajā jomā, 
un viena no šādām darbībām ir šis 

(6) Kopš ENISA izveides ar tīklu un 
informācijas drošību saistītās problēmas ir 
mainījušās līdz ar tehnoloģiju, tirgu un 
sociālo un ekonomisko attīstību un ir 
bijušas turpmāku pārdomu un diskusiju 
priekšmets. Cenšoties risināt mainīgās 
problēmas, ES ir pārskatījusi tīklu un 
informācijas drošības jomā izvirzītās 
prioritātes, pieņemot vairākus dokumentus, 
tostarp Komisijas 2006. gada paziņojumu 
Drošas informācijas sabiedrības stratēģija 
— „Dialogs, partnerība un iespējas”, 
Padomes 2007. gada rezolūciju par drošas 
informācijas sabiedrības stratēģiju Eiropā, 
2009. gada paziņojumu par informācijas 
kritiskās infrastruktūras aizsardzību —
„Eiropas aizsardzība pret liela mēroga 
kiberuzbrukumiem un infrastruktūru 
darbības pārrāvumiem — gatavības, 
drošības un noturības uzlabošana”, 
informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (CIIP) veltītās ministru 
konferences prezidentvalsts secinājumus, 
Padomes 2009. gada rezolūciju par Eiropas 
sadarbības pieeju tīklu un informācijas 
drošībai. Atzīts, ka Aģentūra jāmodernizē 
un jānostiprina, lai sekmīgi atbalstītu 
Eiropas iestāžu un dalībvalstu centienus 
attīstīt Eiropas spējas ar tīklu un 
informācijas drošību saistīto problēmu 
risināšanā. Vēlāk Komisija pieņēma un 
Eiropas digitalizācijas programmu, kas ir 
viena no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām. Šīs visaptverošās 
programmas mērķis ir izmantot un attīstīt 
IST potenciālu, lai pārvērstu to ilgtspējīgā 
izaugsmē un jauninājumos. Viena no 
galvenajām šajā visaptverošajā programmā 
izvirzītajām prioritātēm paredz vairot 
uzticību un pārliecību par informācijas 
sabiedrību. Tajā paziņots arī par vairākām 
darbībām, kuras Komisija veiks šajā jomā, 
un viena no šādām darbībām ir šis 



PE472.314v01-00 8/67 AM\877955LV.doc

LV

priekšlikums. priekšlikums.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Komisijai jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un pēc pieprasījuma 
palīdzību ar tīklu un informācijas drošību 
saistītos jautājumos un uz ko dalībvalstis 
un Eiropas iestādes var paļauties. Aģentūra 
var apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis un Komisiju, un līdz 
ar to arī uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu 
tām ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā 
tirgus netraucētas darbības nodrošināšanā.

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Komisijai jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un pēc pieprasījuma 
palīdzību ar tīklu un informācijas drošību 
saistītos jautājumos un uz ko dalībvalstis 
un Eiropas iestādes var paļauties, un kas 
uzņemtos nozīmīgu lomu, jo īpaši tīkla un 
informācijas drošības problēmu 
profilaksē, kā arī ātru atbildes pasākumu 
un risinājumu sniegšanā. Aģentūra var 
apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis un Komisiju, un līdz 
ar to arī uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu 
tām ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā 
tirgus netraucētas darbības nodrošināšanā.

Or. lt

Grozījums Nr. 133
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Aģentūrai jāpilda pienākumi, kas tai 
uzticēti saskaņā ar elektronisko sakaru 
jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
vispārīgi jāpalīdz paaugstināt elektronisko 
sakaru drošības līmeni, tostarp daloties 
pieredzē un sniedzot konsultācijas, un
veicinot paraugprakses apmaiņu.

(8) Aģentūrai jāpilda pienākumi, kas tai 
uzticēti saskaņā ar elektronisko sakaru 
jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
vispārīgi jāpalīdz paaugstināt elektronisko 
sakaru drošības līmeni, tostarp daloties 
pieredzē un sniedzot konsultācijas, veicinot 
paraugprakses apmaiņu un izvirzot 
ieteikumus politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūrai jādod ieguldījums tīklu un 
informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES un tīklu un informācijas 
drošības kultūras attīstībā Eiropas 
Savienībā iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(11) Aģentūrai jādod ieguldījums tīklu un 
informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES un tīklu un informācijas 
drošības kultūras attīstībā un veicināšanā
Eiropas Savienībā iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 135
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ņemot vērā elektronisko tīklu un 
sakaru, kas pašlaik veido Eiropas 
ekonomikas mugurkaulu, arvien 
pieaugošo nozīmi un pašreizējos digitālās 
ekonomikas apmērus, būtu ievērojami 
jāpalielina Aģentūrai piešķirtie finanšu 
un cilvēku resursi, lai tie atbilstu tās 
lielākajai lomai un uzdevumiem un 
kritiski svarīgajai pozīcijai Eiropas 
digitālās ekosistēmas aizsargāšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Komisija un dalībvalstis to 
dialogā ar nozares pārstāvjiem, lai risinātu 
ar datoru aparatūras un programmatūras 
produktiem saistītas drošības problēmas, 
tādējādi palīdzot īstenot sadarbības pieeju 

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus, jo sevišķi 
elektronisko komunikāciju tīklu un 
pakalpojumu sniedzējus, tīkla aprīkojuma 
ražotājus un programmatūras pārdevējus. 
Aģentūrai jāatbalsta Komisija un 
dalībvalstis to dialogā ar nozares 
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tīklu un informācijas drošībai. pārstāvjiem, lai risinātu ar datoru 
aparatūras un programmatūras produktiem 
saistītas drošības problēmas, tādējādi 
palīdzot īstenot sadarbības pieeju tīklu un 
informācijas drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Komisija un dalībvalstis to 
dialogā ar nozares pārstāvjiem, lai risinātu 
ar datoru aparatūras un programmatūras 
produktiem saistītas drošības problēmas, 
tādējādi palīdzot īstenot sadarbības pieeju 
tīklu un informācijas drošībai.

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija un sadarbība ar dalībvalstīm 
un Eiropā jāuzlabo sadarbība ieinteresēto 
personu starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu un 
Eiropas iestādes un tīklu un informācijas 
drošības jomas privātā sektora augsta 
līmeņa ekspertus. Aģentūrai būtu jāatbalsta 
Komisija, Eiropas Parlaments un 
dalībvalstis to dialogā ar nozares 
pārstāvjiem, lai risinātu ar datoru 
aparatūras un programmatūras produktiem 
saistītas drošības problēmas, tādējādi 
palīdzot īstenot sadarbības pieeju tīklu un 
informācijas drošībai.
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Or. ro

Grozījums Nr. 138
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 
jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Komisija un dalībvalstis to 
dialogā ar nozares pārstāvjiem, lai risinātu 
ar datoru aparatūras un programmatūras 
produktiem saistītas drošības problēmas, 
tādējādi palīdzot īstenot sadarbības pieeju 
tīklu un informācijas drošībai.

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā 
ieinteresētajām personām novērtētu tīklu 
un informācijas drošības stāvokli Eiropā. 
Aģentūrai jānodrošina koordinācija ar 
dalībvalstīm un Eiropā jāuzlabo sadarbība 
ieinteresēto personu starpā, jo īpaši 
iesaistot Aģentūras pasākumos 
kompetentās dalībvalstu iestādes un tīklu 
un informācijas drošības jomas privātā 
sektora ekspertus. Aģentūrai jāatbalsta 
Komisija un dalībvalstis to dialogā ar 
nozares pārstāvjiem, lai risinātu ar datoru 
aparatūras un programmatūras produktiem 
saistītas drošības problēmas, tādējādi 
palīdzot īstenot sadarbības pieeju tīklu un 
informācijas drošībai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Komisijas izpildvaras kompetenci un to, ka tīkla infrastruktūras objekti pieder 
privātajam sektoram, kas veic arī pārvaldību un operatīvo vadību, tiem nevar liegt piedalīties 
konsultācijās par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu un informācijas drošību.
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Grozījums Nr. 139
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jākļūst par atskaites punktu, 
kas rada uzticību ar neatkarību, 
konsultāciju un izplatītās informācijas 
kvalitāti, procedūru un darbības metožu 
pārredzamību un neatlaidību tai uzticēto 
pienākumu izpildē. Aģentūrai jāpamatojas 
uz dalībvalstu un ES centieniem, tāpēc 
uzticētie pienākumi tai jāpilda, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, un jābūt 
gatavai uzklausīt nozares pārstāvjus un 
citas attiecīgas ieinteresētās personas. 
Turklāt Aģentūrai būtu jāizmanto privātā 
sektora piedāvātais atbalsts un sadarbības 
iespējas, jo tiem ir svarīga loma 
elektronisko sakaru, infrastruktūru un 
pakalpojumu drošības garantēšanā.

(13) Aģentūrai jākļūst par atskaites punktu, 
kas rada uzticību ar neatkarību, 
konsultāciju un izplatītās informācijas 
kvalitāti, procedūru un darbības metožu 
pārredzamību un neatlaidību tai uzticēto 
pienākumu izpildē. Aģentūrai jāpamatojas 
uz dalībvalstu un ES centieniem, tāpēc 
uzticētie pienākumi tai jāpilda, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm, un jābūt gatavai 
uzklausīt nozares pārstāvjus un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas. Turklāt 
Aģentūrai būtu jāizmanto privātā sektora 
piedāvātais atbalsts un sadarbības iespējas, 
jo tiem ir svarīga loma elektronisko sakaru, 
infrastruktūru un pakalpojumu drošības 
garantēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisija ir izveidojusi Eiropas 
publiskā un privātā sektora partnerību 
infrastruktūru noturības jautājumos —
noturīgu Eiropas mēroga pārvaldības 
sistēmu IST infrastruktūru noturības 
jautājumos, kurā Aģentūrai jāuzņemas 
koordinatora loma, pulcinot publiskā un 
privātā sektora ieinteresētās personas, lai 
apspriestu sabiedriskās politikas prioritātes, 
problēmu ekonomiskos un ar tirgu saistītos 

(14) Komisija ir izveidojusi Eiropas 
publiskā un privātā sektora partnerību 
infrastruktūru noturības jautājumos —
noturīgu Eiropas mēroga pārvaldības 
sistēmu IST infrastruktūru noturības 
jautājumos, kurā Aģentūrai būtu jākļūst 
par ekspertu, lai veicinātu ciešāku 
publiskā un privātā sektora sadarbību, un 
būtu jāuzņemas koordinatora loma, 
pulcinot publiskā un privātā sektora 



PE472.314v01-00 14/67 AM\877955LV.doc

LV

aspektus un IST infrastruktūru noturības 
nodrošināšanas pasākumus un lai noteiktu 
ieinteresēto personu atbildības loku.

ieinteresētās personas, lai apspriestu 
sabiedriskās politikas prioritātes, problēmu 
ekonomiskos un ar tirgu saistītos aspektus 
un IST infrastruktūru noturības 
nodrošināšanas pasākumus un lai noteiktu 
ieinteresēto personu atbildības loku.

Or. lt

Grozījums Nr. 141
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes Aģentūrai jāsniedz 
Komisijai konsultācijas atzinumu, 
tehniskas un sociālas un ekonomiskas 
analīzes veidā, lai palīdzētu izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā. Turklāt pēc dalībvalstu un Eiropas 
iestāžu pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz 
tām izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu 
un informācijas drošības jomā.

(15) Pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes Aģentūrai jāsniedz 
Komisijai konsultācijas atzinumu, 
tehniskas un sociālas un ekonomiskas 
analīzes veidā, lai palīdzētu izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā. Turklāt pēc dalībvalstu, Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) un Eiropas iestāžu 
pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz tām 
izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu un 
informācijas drošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes Aģentūrai jāsniedz 
Komisijai konsultācijas atzinumu, 
tehniskas un sociālas un ekonomiskas 

(15) Aģentūrai būtu jāsniedz Komisijai 
konsultācijas atzinumu, tehniskas un 
sociālas un ekonomiskas analīzes veidā, lai 
palīdzētu izstrādāt politiku tīklu un 
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analīzes veidā, lai palīdzētu izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā. Turklāt pēc dalībvalstu un Eiropas 
iestāžu pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz 
tām izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu 
un informācijas drošības jomā.

informācijas drošības jomā. Turklāt pēc 
dalībvalstu un Savienības iestāžu 
pieprasījuma un pēc savas iniciatīvas 
Aģentūrai jāpalīdz tām izstrādāt politiku un 
attīstīt spējas tīklu un informācijas drošības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes Aģentūrai jāsniedz 
Komisijai konsultācijas atzinumu, 
tehniskas un sociālas un ekonomiskas 
analīzes veidā, lai palīdzētu izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā. Turklāt pēc dalībvalstu un Eiropas 
iestāžu pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz 
tām izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu 
un informācijas drošības jomā.

Pēc Komisijas, Padomes un Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes Aģentūrai jāsniedz Komisijai 
konsultācijas atzinumu, tehniskas un 
sociālas un ekonomiskas analīzes veidā, lai 
palīdzētu izstrādāt politiku tīklu un 
informācijas drošības jomā. Turklāt pēc 
dalībvalstu un Eiropas struktūru
pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz tām 
izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu un 
informācijas drošības jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 144
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento publisko struktūru sadarbība, 
jo īpaši atbalstot paraugprakses un 
izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi un apmaiņu. 

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento publisko struktūru sadarbība, 
jo īpaši atbalstot paraugprakses un 
izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi, veicināšanu 
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Šo uzdevumu atvieglos labāka informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Aģentūrai arī 
jāatbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbība ES līmenī, cita starpā 
veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

un apmaiņu. Šo uzdevumu atvieglos labāka 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm. 
Aģentūrai arī jāatbalsta publisko un privāto 
ieinteresēto personu sadarbība ES līmenī, 
cita starpā veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

Or. ro

Grozījums Nr. 145
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Aģentūrai cita starpā jāpalīdz 
attiecīgām Eiropas iestādēm un 
dalībvalstīm izstrādāt un īstenot 
Savienības mēroga sabiedrības 
izglītošanas kampaņu galalietotājiem, lai 
veicinātu indivīdu tiešsaistes uzvedības 
drošākus paradumus un palielinātu 
informētību par potenciālajiem draudiem 
kibertelpā (par tādiem kibernoziegumiem, 
kā „pikšķerēšanas” uzbrukumi, botu tīkli, 
krāpšana finanšu un banku darījumos, kā 
arī par pamatieteikumiem attiecībā uz 
autentifikāciju un datu aizsardzību).

Or. en

Pamatojums

Kā piemērs izmantots „Kiberdrošības informācijas mēnesis”, ka ASV valdība organizēja 
2003. gadā. Plašāku informāciju var atrast šeit: 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Grozījums Nr. 146
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ja tas ir vajadzīgi un lietderīgi 
attiecībā uz Aģentūras darbības jomu, 
mērķiem un pienākumu izpildi, Aģentūrai 
jāapmainās ar pieredzi un vispārīgu 
informāciju ar struktūrām un aģentūrām, 
kas izveidotas saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem un nodarbojas ar 
tīklu un informācijas drošības jautājumiem.

(23) Ja tas ir vajadzīgi un lietderīgi 
attiecībā uz Aģentūras darbības jomu, 
mērķiem un pienākumu izpildi, Aģentūrai 
jāapmainās ar pieredzi un vispārīgu 
informāciju ar struktūrām un aģentūrām, 
kas izveidotas saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem un nodarbojas ar 
tīklu un informācijas drošības jautājumiem.
Aģentūrai būtu jāveicina Eiropas līmeņa 
pētniecības prioritāšu identificēšana tīklu 
noturības un tīklu un informācijas 
drošības jomās un zināšanas par nozares 
vajadzībām būtu jānodod potenciālajām 
pētniecības iestādēm.

Or. lt

Grozījums Nr. 147
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar tīklu un informācijas drošību 
saistītās problēmas ir globālas. Lai 
uzlabotu drošības standartus un 
informācijas apmaiņu un veicinātu vienotu 
globālu pieeju tīklu un informācijas 
drošības jautājumiem, ciešāk jāsadarbojas 
starptautiskā līmenī. Tādēļ Aģentūrai 
jāatbalsta sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, vajadzības 
gadījumā sadarbībā ar Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (European External 
Action Service — EEAS).

(26) Ar tīklu un informācijas drošību 
saistītās problēmas ir globālas. Lai 
uzlabotu drošības standartus (tostarp 
definētu kopīgas uzvedības normas un 
rīcības kodeksus) un informācijas apmaiņu 
un veicinātu ātrāku starptautisko 
sadarbību atbildes pasākumu jomā, kā arī
vienotu globālu pieeju tīklu un 
informācijas drošības jautājumiem, 
starptautiskā tiesiskā regulējuma 
vajadzību risināšanā ciešāk jāsadarbojas 
starptautiskā līmenī. Tādēļ Aģentūrai 
jāatbalsta tālāka Eiropas iesaistīšanās un
sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, vajadzības 
gadījumā attiecīgām Eiropas struktūrām 
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un iestādēm nodrošinot nepieciešamās 
speciālās zināšanas un analīzi.

Or. en

Pamatojums

Visi ierosinātie pasākumi ir būtiski elementi, ar ko stimulēt sadarbību kiberdrošības un tīklu 
informācijas drošības jomā. Tā kā Savienības klātbūtne starptautiskās sadarbības diskusijās 
ir jānostiprina, ENISA būtu jāstiprina, lai attiecīgajām ES struktūrām un/vai iestādēm 
nodrošinātu speciālās zināšanas.

Grozījums Nr. 148
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas 
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei un Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 
98/34/EK, kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, un 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti.

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas 
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei, kurai jābūt pārstāvētai Aģentūras 
pastāvīgajā ieinteresēto personu grupā, un 
Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 
98/34/EK, kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, un 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti.
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Or. en

Grozījums Nr. 149
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu efektīvu Aģentūras 
darbu, dalībvalstīm un Komisijai jābūt 
pārstāvētām tās valdē, kam būtu jānosaka 
Aģentūras darbības vispārīgais virziens un 
jāgādā, lai tā pilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu. Valde jāpilnvaro 
izstrādāt budžetu, pārbaudīt tā izpildi, 
pieņemt atbilstošus finanšu noteikumus, 
noteikt pārredzamas darba procedūras 
Aģentūras lēmumu pieņemšanai, 
apstiprināt Aģentūras darba programmu, 
pieņemt savu reglamentu un Aģentūras 
darbības iekšējos noteikumus, iecelt amatā 
izpilddirektoru un lemt par viņa pilnvaru 
termiņa pagarināšanu vai izbeigšanu. 
Jāparedz, ka valde var veidot darba 
struktūras, kas tai palīdz pildīt pienākumus, 
piemēram, izstrādā tās lēmumus vai 
uzrauga to izpildi.

(28) Lai nodrošinātu efektīvu Aģentūras 
darbu, dalībvalstīm un Komisijai jābūt 
pārstāvētām tās valdē, kam būtu jānosaka 
Aģentūras darbības vispārīgais virziens un 
jāgādā, lai tā pilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu. Valde jāpilnvaro 
izstrādāt budžetu, pārbaudīt tā izpildi, 
pieņemt atbilstošus finanšu noteikumus, 
noteikt pārredzamas darba procedūras 
Aģentūras lēmumu pieņemšanai, 
apstiprināt Aģentūras darba programmu, 
pieņemt savu reglamentu un Aģentūras 
darbības iekšējos noteikumus, iecelt amatā 
vai atbrīvot no amata izpilddirektoru, ja 
tiek saņemts Eiropas Parlamenta 
apstiprinājums. Jāparedz, ka valde var 
veidot darba struktūras, kas tai palīdz pildīt 
pienākumus, piemēram, izstrādā tās 
lēmumus vai uzrauga to izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Izpilddirektoram jābūt iespējai veidot 
ad hoc darba grupas, lai risinātu konkrētus 
jautājumus, jo īpaši zinātniskus, tehniskus, 
juridiskus, sociālus un ekonomiskus. 

(30) Izpilddirektoram jābūt iespējai veidot 
ad hoc darba grupas, lai risinātu konkrētus 
jautājumus, jo īpaši zinātniskus, tehniskus, 
juridiskus, sociālus un ekonomiskus. 
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Veidojot ad hoc darba grupas, 
izpilddirektoram būtu jācenšas iesaistīt un 
izmantot attiecīgus ārējus ekspertus, lai 
Aģentūra varētu piekļūt jaunākajai 
informācijai par drošības problēmām, kas 
rodas informācijas sabiedrības attīstības 
procesā. Aģentūrai jāgādā, lai ad hoc darba 
grupu locekļi tiktu izraudzīti saskaņā ar 
augstākajiem kompetences standartiem, 
nodrošinot dalībvalstu administrāciju, 
privātā sektora, tostarp nozares, lietotāju un 
tīklu un informācijas drošības jomas 
akadēmisko ekspertu pienācīgu 
pārstāvniecības līdzsvaru atbilstoši 
konkrēti risināmajiem jautājumiem. 
Aģentūra pēc vajadzības katrā konkrētā 
gadījumā atsevišķi darba grupās var 
iesaistīt atsevišķus attiecīgajā jomā atzītus 
ekspertus. Viņu izmaksas būtu jāsedz 
Aģentūrai saskaņā ar tās iekšējiem 
noteikumiem un spēkā esošajiem finanšu 
noteikumiem.

Veidojot ad hoc darba grupas, 
izpilddirektoram būtu jācenšas iesaistīt un 
izmantot attiecīgus ārējus ekspertus, lai 
Aģentūra varētu piekļūt jaunākajai 
informācijai par drošības problēmām, kas 
rodas informācijas sabiedrības attīstības 
procesā. Aģentūrai jāgādā, lai ad hoc darba 
grupu locekļi tiktu izraudzīti saskaņā ar 
augstākajiem kompetences standartiem, 
nodrošinot dalībvalstu administrāciju, 
Savienības iestāžu, privātā sektora, tostarp 
nozares, lietotāju un tīklu un informācijas 
drošības jomas akadēmisko ekspertu 
pienācīgu pārstāvniecības līdzsvaru 
atbilstoši konkrēti risināmajiem 
jautājumiem. Aģentūra pēc vajadzības 
katrā konkrētā gadījumā atsevišķi darba 
grupās var iesaistīt atsevišķus attiecīgajā 
jomā atzītus ekspertus. Viņu izmaksas būtu 
jāsedz Aģentūrai saskaņā ar tās iekšējiem 
noteikumiem un spēkā esošajiem finanšu 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Aģentūra darbojas i) saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, t. i., ar tīklu un 
informācijas drošību saistītajos jautājumos 
nodrošina pienācīgu dalībvalstu 
koordinācijas līmeni un uzlabo valstu 
politikas efektivitāti, tādējādi radot 
pievienoto vērtību, un ii) saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, nepārsniedzot 
to, kas vajadzīgs šajā regulā izklāstīto 
mērķu sasniegšanai.

(32) Aģentūra darbojas i) saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, t. i., ar tīklu un 
informācijas drošību saistītajos jautājumos 
nodrošina pienācīgu dalībvalstu un valsts 
struktūru koordinācijas līmeni un uzlabo 
valstu politikas efektivitāti, tādējādi radot 
pievienoto vērtību, un ii) saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, nepārsniedzot 
to, kas vajadzīgs šajā regulā izklāstīto 
mērķu sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu 
autonomiju un neatkarību, tai jāpiešķir 
atsevišķs budžets, kura ieņēmumus veido 
galvenokārt ES un Aģentūras darbā 
iesaistīto trešo valstu iemaksas. Jānosaka, 
ka mītnes dalībvalsts un pārējās 
dalībvalstis drīkst veikt brīvprātīgas 
iemaksas Aģentūras budžetā. Savienības 
budžeta procedūru turpina piemērot 
attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir 
no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 
Turklāt Revīzijas palātai jāveic finanšu 
pārskatu revīzija.

(35) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu 
autonomiju un neatkarību un ļautu tai 
veikt jaunus un papildu uzdevumus, tai 
jāpiešķir pietiekams un atsevišķs budžets, 
kura ieņēmumus veido galvenokārt ES un 
Aģentūras darbā iesaistīto trešo valstu 
iemaksas. Jānosaka, ka mītnes dalībvalsts 
un pārējās dalībvalstis drīkst veikt 
brīvprātīgas iemaksas Aģentūras budžetā. 
Savienības budžeta procedūru turpina 
piemērot attiecībā uz visām subsīdijām, ko 
piešķir no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta. Turklāt Revīzijas palātai jāveic 
finanšu pārskatu revīzija.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Aģentūrai jāturpina ar Regulu 
Nr. 460/2004 izveidotās ENISA darbs. 
Dalībvalstu pārstāvju 2003. gada 
13. decembra Eiropadomes sanāksmes 
lēmuma satvarā uzņemošajai dalībvalstij 
jāsaglabā un jāattīsta pašreizējie praktiskie 
pasākumi, lai nodrošinātu Aģentūras raitu 
un efektīvu darbību, jo īpaši saistībā ar 
Aģentūras sadarbību un atbalstu Komisijai, 
dalībvalstīm un to kompetentajām 
struktūrām, citām Eiropas Savienības 

(36) Aģentūrai jāturpina ar Regulu 
Nr. 460/2004 izveidotās ENISA darbs. 
Dalībvalstu pārstāvju 2003. gada 
13. decembra Eiropadomes sanāksmes 
lēmuma satvarā uzņemošajai dalībvalstij 
jāsaglabā un jāattīsta pašreizējie praktiskie 
pasākumi (kā paredzēts mītnes nolīgumā), 
lai nodrošinātu Aģentūras raitu un efektīvu 
darbību, jo īpaši saistībā ar Aģentūras 
sadarbību un atbalstu Komisijai, 
dalībvalstīm un to kompetentajām 
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institūcijām un struktūrām un publiskajām 
un privātajām ieinteresētajām personām 
visā Eiropā.

struktūrām, citām Eiropas Savienības 
institūcijām un struktūrām un publiskajām 
un privātajām ieinteresētajām personām 
visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Aģentūrai jābūt iespējai pēc 
dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāžu 
pieprasījuma vienlaikus līdz 10 % 
darbinieku norīkot darbā, lai sniegtu 
palīdzību un zināšanas tīklu un 
informācijas drošības jautājumu 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Aģentūrai jābūt iespējai pēc 
dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāžu 
pieprasījuma vienlaikus līdz 10 % 
darbinieku norīkot darbā, lai sniegtu 
palīdzību un zināšanas tīklu un 
informācijas drošības jautājumu 
risināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
36.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36b) Uz Aģentūras pastāvīgajām 
pilnvarām būtu jāattiecina Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību1 47. punkts, un jebkāds 
likumdevējas iestādes lēmums par labu 
šādai atjaunošanai neierobežo budžeta 
lēmējinstitūcijas lēmumus ikgadējās 
budžeta procedūras kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Aģentūra jāizveido uz ierobežotu
laiku. Aģentūras darbība jānovērtē, ņemot 
vērā tās efektivitāti mērķu sasniegšanā un 
tās darba prakses efektivitāti, lai noteiktu, 
vai tās mērķi joprojām ir (vai vairs nav) 
spēkā, un vai, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš,

(37) Aģentūra jāizveido uz neierobežotu
laiku. Starp Aģentūru un Komisiju būtu 
jānoslēdz ikgadējs darbības nolīgums, 
kurā jāparedz vispārējs novērtējuma 
ziņojums par efektivitāti un mērķu 
sasniegšanu un kurš katru gadu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. 
Turklāt ik pēc trim gadiem būtu jāveic 
pilnīgi neatkarīgs novērtējums,

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ivailo Kalfin
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Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Aģentūra jāizveido uz ierobežotu 
laiku. Aģentūras darbība jānovērtē, ņemot 
vērā tās efektivitāti mērķu sasniegšanā un 
tās darba prakses efektivitāti, lai noteiktu, 
vai tās mērķi joprojām ir (vai vairs nav) 
spēkā, un vai, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš,

(37) Pašreizējā piecu gadu pilnvaru 
sistēma ierobežo Aģentūras iespējas veikt 
darbības un pasākumu ilgtermiņa 
plānošanu un traucē darba 
nepārtrauktībai, tāpēc būtu jāizskata 
iespēja atcelt pagaidu pilnvaras,

Or. en

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

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Aģentūra jāizveido uz ierobežotu
laiku. Aģentūras darbība jānovērtē, ņemot 
vērā tās efektivitāti mērķu sasniegšanā un 
tās darba prakses efektivitāti, lai noteiktu, 
vai tās mērķi joprojām ir (vai vairs nav) 
spēkā, un vai, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš,

(37) Aģentūra jāizveido uz neierobežotu
laiku, un tāpēc tās pilnvarām jābūt 
pastāvīgām,

Or. en

Pamatojums

ENISA joprojām ir viena no nedaudzajām Eiropas aģentūrām, kurām nav pastāvīgu pilnvaru.
Īsais pilnvaru termiņš traucē Aģentūrai īstenot ilgtermiņa projektus saistībā ar stratēģisko un 
darbības plānošanu, personāla komplektēšanu un politikas īstenošanu.

Grozījums Nr. 160
Anni Podimata
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Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Aģentūra jāizveido uz ierobežotu
laiku. Aģentūras darbība jānovērtē, ņemot 
vērā tās efektivitāti mērķu sasniegšanā un 
tās darba prakses efektivitāti, lai noteiktu, 
vai tās mērķi joprojām ir (vai vairs nav) 
spēkā, un vai, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš,

(37) Aģentūra jāizveido uz neierobežotu
laiku, un tās pilnvarām jābūt pastāvīgām,

Or. en

Grozījums Nr. 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības Aģentūru (turpmāk 
„Aģentūra”), lai ES veicinātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību un lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu tīklu un informācijas drošības 
kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (turpmāk 
„Aģentūra”), lai ES veicinātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību un lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu tīklu un informācijas drošības 
kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību un 
pilnībā funkcionējoša Eiropas digitālā 
vienotā tirgus izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Ioan Enciu
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības Aģentūru (turpmāk 
„Aģentūra”), lai ES veicinātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību un lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu tīklu un informācijas drošības 
kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības Aģentūru (turpmāk 
„Aģentūra”), lai ES veicinātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību un lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu un veicinātu tīklu un informācijas 
drošības kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra palīdz Komisijai, citām 
Savienības iestādēm, dalībvalstīm un 
nozarei (it īpaši MVU) izpildīt tīklu un 
informācijas drošības prasības, kas 
noteiktas pašreizējos un turpmākos 
Savienības tiesību aktos, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras mērķi un pienākumi neskar
dalībvalstu kompetenci attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību un nekādā ziņā 
darbības, kas attiecas uz sabiedrisko 
drošību, aizsardzību, valsts drošību (tostarp 
valsts ekonomisko labklājību, ja darbības 
attiecas uz valsts drošības jautājumiem) un 
uz valsts pasākumiem krimināltiesību 
jomā.

2. Aģentūras mērķi un pienākumi 
papildina dalībvalstu kompetenci attiecībā 
uz tīklu un informācijas drošību un nekādā 
ziņā darbības, kas attiecas uz sabiedrisko 
drošību, aizsardzību, valsts drošību (tostarp 
valsts ekonomisko labklājību, ja darbības 
attiecas uz valsts drošības jautājumiem) un 
uz valsts pasākumiem krimināltiesību 
jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 165
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra palīdz Komisijai un 
dalībvalstīm ievērot tiesiskās un 
reglamentējošās tīklu un informācijas 
drošības prasības, kas noteiktas pašreizējos 
un turpmākos ES tiesību aktos, tādējādi 
sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

1. Aģentūra palīdz Komisijai, Padomei, 
Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm 
ievērot tiesiskās un reglamentējošās tīklu 
un informācijas drošības prasības, kas 
noteiktas pašreizējos un turpmākos ES 
tiesību aktos, tādējādi sekmējot netraucētu 
iekšējā tirgus darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 166
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra palīdz Komisijai un 
dalībvalstīm ievērot tiesiskās un 
reglamentējošās tīklu un informācijas 
drošības prasības, kas noteiktas pašreizējos 
un turpmākos ES tiesību aktos, tādējādi 
sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. ro

Grozījums Nr. 167
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra uzlabo ES un dalībvalstu 
spējas un gatavību novērst, atklāt un risināt 
tīklu un informācijas drošības problēmas 
un incidentus.

2. Aģentūra palīdz stiprināt un uzlabot ES 
un dalībvalstu spējas un gatavību novērst, 
atklāt un risināt tīklu un informācijas 
drošības problēmas un incidentus.

Or. ro

Grozījums Nr. 168
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra attīsta un saglabā augsta 
līmeņa kompetenci, un izmanto šo 
kompetenci, lai veicinātu plašu sadarbību 
starp valsts un privātā sektora 
dalībniekiem.

3. Aģentūra attīsta un saglabā augsta 
līmeņa kompetenci, lai kļūtu par globāla 
mēroga izcilības centru visos ar 
kiberdrošību saistītajos jautājumos, un 
izmanto šo kompetenci, lai veicinātu plašu 
sadarbību starp valsts un privātā sektora 
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dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra veicina plašu sadarbību 
starp publiskā un privātā sektora 
ieinteresētajām personām tīklu un 
informācijas drošības jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 170
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz Komisijai izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus, 
veicot tehnisku un sociālu un ekonomisku 
analīzi, un ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā saistītus priekšdarbus;

a) pēc Komisijas, Padomes un Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes palīdz šīm iestādēm izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus, 
veicot tehnisku un sociālu un ekonomisku 
analīzi, un ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā saistītus priekšdarbus;

Or. ro

Grozījums Nr. 171
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz Komisijai izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus, 
veicot tehnisku un sociālu un ekonomisku 
analīzi, un ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā saistītus priekšdarbus;

a) pēc Komisijas, Savienības struktūru un 
dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes palīdz izstrādāt politiku tīklu un 
informācijas drošības jomā, sniedzot 
konsultācijas un atzinumus, veicot tehnisku 
un sociālu un ekonomisku analīzi, un ar ES 
tiesību aktu izstrādi un atjaunināšanu tīklu 
un informācijas drošības jomā saistītus 
priekšdarbus; 

Or. ro

Grozījums Nr. 172
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) palīdz Datorapdraudējumu 
reaģēšanas vienībām (CERT) dalībvalstīs, 
veicina CERT tīklu izveidi un 
izmantošanu ES līmenī un koordinē 
Eiropas mēroga datorapdraudējumu 
mācības un reaģēšanas procedūras, ja 
tajās ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis; 

Or. ro

Grozījums Nr. 173
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) palīdz Komisijai sagatavot vispusīgu 
Savienības tīklu un informācijas drošības 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) veicina un atvieglo dalībvalstu CERT 
un ES sadarbību;

Or. ro

Grozījums Nr. 175
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Komisijas sadarbību, 
atbalstot to centienus novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
incidentus ar pārrobežu elementiem;

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Komisijas sadarbību, 
atbalstot to centienus novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
incidentus ar pārrobežu elementiem; šajā 
nolūkā izstrādā un uztur Eiropas mēroga 
agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
mehānismu, kura darbība papildina 
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dalībvalstīs izveidotos mehānismus;

Or. en

Pamatojums

Kiberdrošības apdraudējumus jau ilgu laiku neaizkavē valstu robežas, un tāpēc valstu 
struktūras tos nevar novērst. Kiberuzbrukumi dažu sekunžu laikā var aptvert visu Eiropu. Ja 
kādā kiberdrošības jautājumā ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts (kā kiberuzbrukuma 
avots, mērķis vai starpnieks), ENISA vajadzētu būt iespējām iejaukties, brīdināt un koordinēt 
dalībvalstu atbildes pasākumus.

Grozījums Nr. 176
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Komisijas sadarbību, 
atbalstot to centienus novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
incidentus ar pārrobežu elementiem;

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Eiropas iestāžu un 
struktūru sadarbību, atbalstot to centienus 
novērst, atklāt un risināt tīklu un 
informācijas drošības incidentus ar 
pārrobežu elementiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 177
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdz dalībvalstīm un Eiropas iestādēm 
un struktūrām vākt, analizēt un izplatīt ar 
tīklu un informācijas drošību saistītus 
datus;

c) pēc dalībvalstu vai Eiropas iestāžu un 
struktūru pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes palīdz tām vākt, analizēt un 
izplatīt ar tīklu un informācijas drošību 
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saistītus datus;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas 
iestādēm regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

d) pēc dalībvalstu vai Eiropas iestāžu 
pieprasījuma vai pēc savas ierosmes 
sadarbībā ar tām regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas
iestādēm regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

d) sadarbībā ar dalībvalstīm un Savienības
iestādēm regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
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struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot
paraugprakses un standartu izstrādi un 
apmaiņu;

struktūru sadarbību un aktīvi piedalās tajā, 
jo īpaši attiecībā uz paraugprakses 
izstrādāšanu, veicināšanu un apmaiņu un 
kopīgu tīklu un informācijas drošības 
standartu formulēšanu un īstenošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 181
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot 
paraugprakses un standartu izstrādi un 
apmaiņu;

e) veicina Eiropas kompetento publisko 
struktūru regulāru sadarbību, jo īpaši 
atbalstot paraugprakses un standartu 
izstrādi un apmaiņu, kā arī informācijas 
un datu apmaiņu starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot 
paraugprakses un standartu izstrādi un 
apmaiņu;

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot 
paraugprakses un tīklu un informācijas 
drošības standartu izstrādi un apmaiņu, kā 
arī riska pārvaldības kultūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdz ES un dalībvalstīm veicināt 
elektronisko produktu, sistēmu un 
pakalpojumu riska pārvaldības un drošības 
paraugprakses un standartu izmantošanu;

f) palīdz Savienībai, dalībvalstīm un 
publiskajam un privātajam sektoram
veicināt elektronisko un komunikāciju 
tīklu, produktu, sistēmu un pakalpojumu 
riska pārvaldības un drošības 
paraugprakses, principa „konstrukcijā 
paredzēta informācijas drošība” un tīklu 
un informācijas drošības standartu 
izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz privātumu, arī kiberdrošību nevar ieviest kā ad hoc mehānismu vai ar 
atpakaļejošu datumu izvērtējot elektronisko un komunikāciju tīklu izveidi. „Konstrukcijā 
paredzētas informācijas drošības” principa un pieejas ieviešana tīklu izveidē nodrošinās 
drošāku Eiropas digitālo ekosistēmu.

Grozījums Nr. 184
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdz ES un dalībvalstīm veicināt 
elektronisko produktu, sistēmu un 
pakalpojumu riska pārvaldības un drošības 
paraugprakses un standartu izmantošanu;

f) pēc Savienības un dalībvalstu 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 
palīdz Savienībai un dalībvalstīm veicināt 
elektronisko produktu, sistēmu un 
pakalpojumu riska pārvaldības un drošības 
paraugprakses un standartu izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu un pakalpojumu riska 
pārvaldības un drošības standartus;

g) atbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu, pakalpojumu un civilo 
(publisko, privāto un publisko-privāto) 
kritiski svarīgo informācijas 
infrastruktūru riska pārvaldības un 
drošības standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu un pakalpojumu riska 
pārvaldības un drošības standartus;

g) atbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu un pakalpojumu riska 
pārvaldības un drošības standartus, tostarp 
attiecībā uz saistītiem fiziskiem 
produktiem, tīkliem un pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Gaston Franco
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) atvieglo publisko un privāto 
ieinteresēto personu dialogu un
paraugprakses apmaiņu tīklu un 
informācijas drošības jomā, aptverot 
kibernoziedzības apkarošanas 
jautājumus; palīdz Komisijai politikas 
virzienos, kuros ņemti vērā ar 
kibernoziedzības apkarošanu saistītie tīklu 
un informācijas drošības aspekti;

h) apsver paraugprakses apmaiņu ar citām 
Savienības struktūrām tīklu un 
informācijas drošības jomā;

Or. fr

Pamatojums

Lai gan ENISA var tikt aicināta iesaistīties apmaiņā ar citām ES iestādēm, kuras ietekmē tīklu 
un informācijas drošības jautājumi, tostarp struktūrām, kuru uzdevums ir cīnīties pret 
kibernoziegumiem, tomēr tā nav atbildīga par šāda uzdevuma operatīvajiem aspektiem. Tāpat 
tai nav uzdevums strādāt tieši ar valsts iestādēm, kuras atbild par tiesībaizsardzību vai 
privātuma aizsardzību un ar kurām ir jāsazinās, izmantojot valstu sadarbības koordinatoru 
tīklu.

Grozījums Nr. 188
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) atvieglo publisko un privāto ieinteresēto 
personu dialogu un paraugprakses apmaiņu 
tīklu un informācijas drošības jomā, 
aptverot kibernoziedzības apkarošanas 
jautājumus; palīdz Komisijai politikas 
virzienos, kuros ņemti vērā ar 
kibernoziedzības apkarošanu saistītie tīklu 
un informācijas drošības aspekti;

h) atvieglo publisko un privāto ieinteresēto 
personu dialogu un paraugprakses apmaiņu 
tīklu un informācijas drošības jomā, 
aptverot kibernoziedzības apkarošanas 
jautājumus; palīdz Komisijai un 
dalībvalstīm pēc to pieprasījuma politikas 
virzienos, kuros ņemti vērā ar 
kibernoziedzības apkarošanu saistītie tīklu 
un informācijas drošības aspekti;

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā kiberdrošības sistēmisko un savstarpēji atkarīgo raksturu, paraugprakse un 
politika būtu jākoordinē, sākot no dalībvalstu līmeņa.

Grozījums Nr. 189
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas;

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas, 
kā arī sistēmu, ar kuras palīdzību 
informēt par drošības pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas;

i) pēc pieprasījuma vai pēc savas ierosmes 
palīdz dalībvalstīm un Eiropas iestādēm un 
struktūrām attīstīt tīklu un informācijas 
drošības problēmu atklāšanas, analīzes un 
risināšanas spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas;

i) pēc pieprasījuma palīdz Komisijai,
dalībvalstīm un Eiropas iestādēm un 
struktūrām attīstīt tīklu un informācijas 
drošības problēmu atklāšanas, analīzes un 
risināšanas spējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 192
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) veicina dialogu un paraugprakses 
apmaiņu starp publisko un privāto 
sektoru, universitātēm un pētniecības 
centriem par problēmām un risinājumiem 
saistībā ar tīklu un informācijas drošību, 
tostarp par centieniem apkarot 
kibernoziedzību;

Or. ro

Pamatojums

Sadarbība starp publisko un privāto sektoru un ar akadēmiskajām un pētniecības iestādēm ir 
nepieciešama, lai atrastu veidus, kā apkarot kibernoziedzību.

Grozījums Nr. 193
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pēc to pieprasījuma vai pēc savas 
ierosmes sniedz ieteikumus Savienības 
iestādēm un dalībvalstīm par vajadzību 
veikt pētījumus tīklu un informācijas 
drošības jomā, lai būtu iespējams efektīvi 
reaģēt uz pašreizējiem un turpmākiem 
tīklu un informācijas drošības riskiem un 
apdraudējumiem un iedarbīgi izmantot 
riska novēršanas tehnoloģijas;

Or. en

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

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) uzņemas izveidot pilnvērtīgu Eiropas 
Savienības Datorapdraudējumu 
reaģēšanas vienību (ES CERT) un 
uzraudzīt tās darbību, lai apkarotu 
kiberuzbrukumus pret ES iestādēm, 
struktūrām un aģentūrām;

Or. en

Pamatojums

ES CERT izveidošana ENISA pakļautībā nodrošina vienotu ES kiberdrošības kontaktpunktu.
Atsevišķa ES CERT struktūra noteikti pārklātos ar ENISA mērķiem un uzdevumiem, un šīs 
nesaskaņotības dēļ rastos konflikti, savstarpējas nesaskaņas un ievērojama naudas un 
centienu izšķērdēšana. Kritiski svarīgajā kiberdrošības jomā ES nevar atļauties nonākt 
situācijā, kad trešās puses „nezina, kam zvanīt Eiropas Savienībā” kiberdrošības 
apdraudējuma gadījumā.
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Grozījums Nr. 195
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pēc pieprasījuma palīdz Komisijai un 
attiecīgām ES struktūrām vai iestādēm, 
daloties pieredzē un sniedzot konsultācijas 
par Eiropas iestāžu CERT izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) ievērojamu kiberdraudu gadījumā vai 
pēc dalībvalsts vai Eiropas Savienības 
struktūras vai iestādes skaidra 
pieprasījuma palīdz veikt operatīvos 
pasākumus attiecīgā tīkla, infrastruktūras 
vai datu drošībai;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) atbalsta ES dialogu un sadarbību ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar EEAS, lai veicinātu 

j) atbalsta ES dialogu un sadarbību ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar EEAS, lai veicinātu 
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starptautisku sadarbību un vienotu globālu 
pieeju tīklu un informācijas drošības 
jautājumiem;

starptautisku sadarbību un vienotu globālu 
pieeju tīklu un informācijas drošības 
jautājumiem; ENISA būtu jāizveido kā 
vienots Eiropas kontaktpunkts trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām 
par visiem ar kiberdrošību saistītiem 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) atbalsta ES dialogu un sadarbību ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar EEAS, lai veicinātu 
starptautisku sadarbību un vienotu globālu 
pieeju tīklu un informācijas drošības 
jautājumiem;

j) atbalsta ES dialogu un sadarbību ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, vajadzības gadījumā 
sadarbībā ar attiecīgām Eiropas 
struktūrām/iestādēm, lai veicinātu 
starptautisku sadarbību un vienotu globālu 
pieeju tīklu un informācijas drošības 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) piedāvā apmācību, izmantojot dažādas 
izplatīšanas metodes — tiešas un virtuālas 
konferences, mentorus, tiešsaisti un 
personīgu ierašanos; datordrošības 
kursus izstrādā nozares līderi dažādās 
jomās, tostarp tādās kā datordrošība, 
kriminālistika, revīzija, drošības 
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pārvaldība un lietojumprogrammatūras 
drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) palīdz Komisijai izstrādāt ES 
informācijas un komunikācijas tīklu
drošības stratēģiju; 

Or. ro

Grozījums Nr. 201
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ja līdz jf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm 
definē kopējo minimālo kiberdrošības 
sertifikāciju, uzvedības normas un 
sadarbības praksi starp valstu un Eiropas 
CERT; Aģentūra arī konsultējas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
definētu līdzīgus kiberdrošības 
pasākumus privātiem tīkliem un 
infrastruktūrām;
jb) veicina un atbalsta sadarbību starp 
attiecīgām dalībvalstu un Eiropas CERT 
vienībām to pārvaldīto tīklu vai sistēmu 
incidentu, uzbrukumu vai traucējumu 
gadījumā;
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jc) lai izveidotu koordinētu un ātru 
Eiropas mēroga ātrās reaģēšanas sistēmu 
kiberuzbrukumu, incidentu un 
traucējumu gadījumā, pēc vajadzības un 
pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 
atbalsta 24/7 noturības dienesta izveidi 
attiecīgajā CERT un nodrošina 
nepieciešamās speciālās zināšanas 
tūlītējai reaģēšanas gatavībai;
jd) veicina Eiropas kontaktpunktu 
kataloga izveidi un atbalsta atbildības 
jomu sadalīšanu un informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp minētājām 
CERT;
je) turpina koordinēt Eiropas mēroga 
kiberdrošības gatavības un noturības 
mācības un analizēt to rezultātus un 
turpmākos pasākumus, kas jāveic 
dalībvalstīm un ES, kā arī atbalsta līdzīgi 
domājošu trešo partneru dalību šādās 
mācībās;
jf) piedāvā savas speciālās zināšanas un 
padomus dalībvalstīm un Eiropas 
iestādēm attiecībā uz to dalību 
starptautiskos forumos par tīklu un 
informācijas drošību un kiberdrošību;

Or. en

Pamatojums

Par c) apakšpunktu — ar drošības automatizēšanu vien nepietiek, lai nodrošinātu pienācīgu 
tīkla informācijas drošību sarežģītu incidentu vai uzbrukumu gadījumā. Cilvēku iesaistīšana 
un koordinēšana un speciālo zināšanu pieejamība ir jānodrošina katrā dalībvalstī 24/7.

Grozījums Nr. 202
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra var rīkoties pēc savas 
ierosmes, ņemot vērā šīs regulas darbības 
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jomu un mērķus. Ja dalībvalsts ir 
pieprasījusi Aģentūrai rīkoties, Aģentūra 
sniedz ieteikumus un dalībvalsts informē 
Aģentūru par to, kā šie ieteikumi tika 
īstenoti.

Or. en

Grozījums Nr. 203
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra jaunu un topošu IKT 
tehnoloģiju izmantošanā un analizēšanā 
rīkojas proaktīvi. Aģentūra efektīvi reaģē 
uz drošības riskiem un draudiem, ko 
izraisa jaunas un topošas IKT 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde nosaka Aģentūras darbības 
vispārīgo virzienu un gādā, lai tā darbotos 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem un principiem. Tā arī 
nodrošina Aģentūras darbības saskaņotību 
ar dalībvalstu un Kopienas līmeņa 
pasākumiem.

1. Valde nosaka Aģentūras darbības 
vispārīgo virzienu un gādā, lai tā darbotos 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem un principiem. Tā nodrošina 
Aģentūras efektīvu darbību. Tā arī 
nodrošina Aģentūras darbības saskaņotību 
ar dalībvalstu un Kopienas līmeņa 
pasākumiem. Valde pieņem visas 
administratīvās vienošanās ar trešām 
valstīm un apstiprina jebkādas citas 
starptautiska mēroga ierosmes.
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Or. en

Pamatojums

Grozījumi par vienošanos ar trešām valstīm u. c. izriet no iestāžu darba grupas par 
aģentūrām ieteikumiem.

Grozījums Nr. 205
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem savu reglamentu, 
vienojoties ar attiecīgajiem Komisijas
dienestiem.

2. Valde pieņem savu un izpildvaldes 
reglamentu, vienojoties ar Komisiju.
Reglamentā paredz valdes locekļu 
līdzsvarotu pārstāvniecību izpildvaldē, 
ņemot vērā vajadzību atspoguļot 
dalībvalsts iespējas tīklu un informācijas 
drošības jomā un izpildvaldes darbības 
nepārtrauktību un efektivitāti. 
Reglaments ļauj pieņemt lēmumus 
paātrinātā kārtībā, izmantojot vai nu 
rakstisku procedūru vai ar attālinātas 
konferences palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzsvarotību un efektivitāti, Aģentūras reglamentā ir jānosaka izpildvaldes 
sastāvs. Šeit un citur ņemts vērā Padomes ierosinājums svītrot atsauci uz Komisijas 
„dienestiem”. Tomēr nevar atbalstīt Padomes ierosinājumu, ka ar Komisiju ir tikai 
jāapspriežas — tās lomai ir jābūt nozīmīgākai.

Grozījums Nr. 206
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Valde var pieņemt personāla politikas 
daudzgadu plānu, iepriekš konsultējoties ar 
Komisiju un attiecīgi informējot budžeta 
lēmējinstitūciju.

9. Valde pieņem personāla politikas 
daudzgadu plānu, iepriekš konsultējoties ar 
Komisiju un attiecīgi informējot budžeta 
lēmējinstitūciju.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Valde var pieņemt personāla politikas 
daudzgadu plānu, iepriekš konsultējoties ar 
Komisiju un attiecīgi informējot budžeta 
lēmējinstitūciju.

9. Valde pieņem personāla politikas 
daudzgadu plānu, iepriekš konsultējoties ar 
Komisiju un attiecīgi informējot budžeta 
lēmējinstitūciju.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Valde pieņem izpildes kritēriju 
kopumu, pamatojoties uz ikgadēju 
Aģentūras darbības novērtējumu un 
pasākumiem, kas izmantoti, lai palielinātu 
ENISA efektivitāti.

Or. ro
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Grozījums Nr. 209
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, trīs pārstāvji, ko ieceļ 
Komisija, kā arī trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija un no 
kuriem katrs pārstāv vienu no šīm 
grupām:

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, kuri pilnvaroti darboties šīs 
dalībvalsts vārdā, un trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija. 
Saskaņā ar valdes reglamentu valdes 
locekļus var aizstāt viņu aizstājēji.

a) informācijas un sakaru tehnoloģiju 
nozari;
b) patērētāju grupas;
c) akadēmiskos ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, trīs pārstāvji, ko ieceļ 
Komisija, kā arī trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija un no 
kuriem katrs pārstāv vienu no šīm grupām:

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, trīs pārstāvji, ko ieceļ 
Komisija, kā arī trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija, un trīs 
Eiropas Parlamenta iecelti pārstāvji, no 
kuriem katrs pārstāv vienu no šīm grupām:

Or. ro

Grozījums Nr. 211
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, 
ņemot vērā attiecīgo pieredzi un 
kompetenci tīklu un informācijas drošības 
jomā.

2. Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, 
ņemot vērā attiecīgo pieredzi un 
kompetenci tīklu un informācijas drošības 
jomā. Viņiem ir arī 5. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes vadības, administrācijas un 
budžeta jomā. Komisija ieceļ tos valdes 
locekļus, kuri ir direktora vai augstākā 
amatā. Dalībvalstu iecelto valdes locekļu 
amata pakāpe atbilst to valdes locekļu 
amata pakāpei, kurus ieceļ Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto grupu pārstāvju 
pilnvaru termiņš ir četri gadi. Termiņu 
drīkst pagarināt vienu reizi. Ja kāds 
pārstāvis vairs nav saistīts ar attiecīgo 
interešu grupu, Komisija ieceļ viņa 
aizstājēju.

3. Šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto grupu pārstāvju 
pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Termiņu drīkst 
pagarināt vienu reizi. Ja kāds pārstāvis 
vairs nav saistīts ar attiecīgo interešu 
grupu, Komisija ieceļ viņa aizstājēju.

Or. ro

Grozījums Nr. 213
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts



PE472.314v01-00 50/67 AM\877955LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde sanāk uz regulārām sanāksmēm 
divreiz gadā. Tā sanāk arī uz ārkārtas 
sanāksmēm pēc priekšsēdētāja ierosmes 
vai pēc vismaz vienas trešdaļas balsstiesīgo 
locekļu pieprasījuma.

2. Administratīvā valde kārtējo sapulci 
sasauc vienu reizi gadā. Tā sanāk arī uz 
ārkārtas sanāksmēm pēc priekšsēdētāja 
ierosmes vai pēc vismaz vienas trešdaļas 
balsstiesīgo locekļu pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā izpildvaldes ieviešanu, lai Aģentūras iekšējo darbu padarītu efektīvāku, parasto 
valdes sanāksmju (kas ir saistītas ar ievērojamu administrēšanu un izmaksām) skaits ir 
jāsamazina līdz vienai reizei gadā. Attiecībā uz ārkārtas sanāksmēm ziņojuma projektā ir 
paredzēts ieviest vienkāršotas paātrinātās procedūras, piemēram, attālinātās konferences.

Grozījums Nr. 214
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes reglamenta, Aģentūras darbības 
iekšējo noteikumu, budžeta un gada darba 
programmas pieņemšanai, kā arī 
izpilddirektora iecelšanai amatā, viņa 
pilnvaru termiņa pagarināšanai un 
atcelšanai no amata vajag divas trešdaļas 
visu balsstiesīgo locekļu balsu.

2. Valdes reglamenta, Aģentūras darbības 
iekšējo noteikumu, budžeta un gada darba 
programmas pieņemšanai, kā arī 
izpilddirektora iecelšanai amatā vai 
atlaišanai vajag divas trešdaļas visu 
balsstiesīgo locekļu balsu.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai veicinātu pārredzamību un 
netraucētu valdes lēmumu pieņemšanas 
procesu, ir atļauts balsot attālinātas 
konferences veidā gadījumā, ja vismaz 
trijiem locekļiem ir ievērojami un 
neparedzēti šķēršļi, kas neļauj ierasties 
personīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no amata 
valde. Izpilddirektoru ieceļ no Komisijas 
izveidota kandidātu saraksta uz pieciem 
gadiem, ņemot vērā nopelnus un ar 
dokumentiem apliecinātas administratīvā 
un pārvaldības darba iemaņas, kā arī 
kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. 
Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes 
izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Izpilddirektoru pēc Eiropas Parlamenta 
apstiprinājuma saņemšanas ieceļ un 
atbrīvo no amata valde. Izpilddirektoru 
ieceļ no Komisijas izveidota kandidātu 
saraksta uz pieciem gadiem, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātas 
administratīvā un pārvaldības darba 
iemaņas, kā arī kompetenci un pieredzi 
attiecīgajā jomā. Komisija rīko atklātu 
konkursu, lai izveidotu piemērotu 
kandidātu sarakstu. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta atbildīgā 
komiteja uzaicina valdes izraudzīto 
kandidātu un citus kandidātus no 
Komisijas ierosinātā kandidātu saraksta 
sniegt paziņojumus un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Ioannis A. Tsoukalas



PE472.314v01-00 52/67 AM\877955LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu, valde var ilgākais uz trim 
gadiem pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu, taču vienīgi tad, ja to pamato 
Aģentūras pienākumi un vajadzības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora 
pilnvaru termiņu. Vienā mēnesī pirms 
pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja drīkst 
uzaicināt izpilddirektoru sniegt 
paziņojumu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 219
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu. Vienā mēnesī pirms pilnvaru 

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
to, ka tā plāno pagarināt izpilddirektora 
amata pilnvaru termiņu. Triju mēnešu 



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

LV

termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja drīkst uzaicināt 
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

laikā pirms pilnvaru termiņa pagarināšanas 
Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var
uzaicināt izpilddirektoru sniegt paziņojumu 
un atbildēt uz komitejas locekļu 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja izpilddirektora pilnvaru termiņu 
nepagarina, viņš paliek amatā līdz viņa 
pilnvaru pārņēmēja iecelšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 221
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma 
aizsardzības iestādes.

1. Izpilddirektors izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas un akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā.

Or. fr
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Pamatojums

Pastāvīgā ieinteresēto personu grupa ļauj privātajam sektoram, patērētāju grupām un 
ekspertiem sekot ENISA darbam un paust savu viedokli. Grupa nav paredzēta kā forums 
valsts tiesībaizsardzības iestādēm un privātuma aizsardzības iestādēm. Eiropas struktūras, 
kuru uzdevums ir apkarot kibernoziedzību, var uzaicināt uz ENISA valdes sanāksmēm, un tās 
var piedalīties ad hoc darbgrupās.

Grozījums Nr. 222
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, elektronisko 
komunikāciju tīklu vai pakalpojumu 
sniedzējus, patērētāju grupas, akadēmiskus 
ekspertus tīklu un informācijas drošības 
jomā un tiesībsargājošās un privātuma 
aizsardzības iestādes un citas attiecīgas 
ieinteresētās personas, piemēram, Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādi (BEREC).

Or. en

Grozījums Nr. 223
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir 
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kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

starptautiski atzīti eksperti, kas pārstāv 
attiecīgas ieinteresētās personas, piemēram, 
informācijas un sakaru tehnoloģiju nozari, 
patērētāju grupas, akadēmiskus ekspertus 
tīklu un informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir augsti 
kvalificēti eksperti, kas pārstāv attiecīgas 
ieinteresētās personas, piemēram, 
informācijas un sakaru tehnoloģiju nozari, 
patērētāju grupas, akadēmiskus ekspertus 
tīklu un informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

Or. ro

Grozījums Nr. 225
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Grupu vada izpilddirektors. 3. Grupu vada izpilddirektors vai jebkura 
persona, kuru viņš ieceļ attiecīgajam 
gadījumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 14. pantu, Aģentūra neizpauž 
trešām personām informāciju, ko tā 
apstrādā vai saņem un kas ir uzskatāma
par konfidenciālu.

1. Neskarot 14. pantu, Aģentūra neizpauž 
trešām personām neklasificētu 
informāciju, ko tā apstrādā vai saņem, ja 
attiecībā uz šo informāciju vai daļu no tās 
ir izteikts pamatots lūgums uzskatīt to par 
konfidenciālu. Ja Aģentūra uzskata, ka 
informāciju pilnībā vai daļēji var izpaust, 
tā pirms izpaušanas konsultējas ar 
personu, kas informāciju sniegusi, un 
izpauž šo informāciju tikai tad, kad 
informāciju sniegusī persona ir 
apstiprinājusi šādu izpaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras izdevumus veido personāla, 
administratīvā un tehniskā atbalsta 
pasākumu, infrastruktūras un darbības 
izmaksas un izmaksas, ko rada ar trešām 
personām noslēgti līgumi.

2. Aģentūras izdevumus veido personāla, 
administratīvā un tehniskā atbalsta 
pasākumu, infrastruktūras un darbības 
izmaksas un izmaksas, ko rada ar trešām 
personām noslēgti līgumi. Administrācijas 
un administratīvo darbinieku izmaksas 
nepārsniedz 40 % no kopējā budžeta.

Or. ro



AM\877955LV.doc 57/67 PE472.314v01-00

LV

Grozījums Nr. 228
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūras budžetu izpilda
izpilddirektors.

1. Par Aģentūras budžeta izpildi atbildīgs 
ir izpilddirektors.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūras budžetu izpilda
izpilddirektors.

1. Par Aģentūras budžeta izpildi atbildīgs 
ir izpilddirektors.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūras budžetu izpilda
izpilddirektors.

1. Par Aģentūras budžeta izpildi atbildīgs 
ir izpilddirektors.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Lambert van Nistelrooij
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Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Juridiskais statuss Juridiskais statuss un mītne

Or. nl

Grozījums Nr. 232
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai maksimizētu reaģēšanas spējas, 
uzlabotu efektivitāti un veicinātu ciešākus 
kontaktus ar Savienības iestādēm, 
dalībvalstīm un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, Briselē tiek 
izveidots pastāvīgs koordinācijas birojs.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lēmumu par mītni vēlreiz izskata 
Padome, ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
Aģentūras darba efektivitāti un lietderību.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela
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Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūras galvenā mītne ir Iraklijā, 
Krētā.

Or. en

Pamatojums

ENISA pētījums parādīja, ka, ņemot vērā tās nelielo izmēru, Aģentūra netraucēti un efektīvi 
darbojas Iraklijā, Krētā. Turklāt, ņemot vērā tās lomu, kiberdrošības aģentūrai vajadzētu būt 
spējīgai efektīvi strādāt no jebkuras vietas Eiropā. Administratīvie un citi iespējamie darbības 
jautājumi būtu jārisina, uzlabojot pārvaldību, nodrošinot pienācīgu personāla 
komplektēšanu, kā arī pilnībā izmantojot informācijas tehnoloģiju instrumentus.

Grozījums Nr. 235
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūras mītne atrodas Briselē.

Or. nl

Grozījums Nr. 236
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Administratīvo darbinieku skaits 
nepārsniedz 20 % no kopējā darbinieku 
skaita.
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Or. ro

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

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra var sazināties un 
sadarboties ar citām trešām valstīm, kā arī 
starptautiskām organizācijām un ar tīklu 
un informācijas drošību saistītām 
starpvaldību iestādēm un pēc vajadzības 
ļaut tām piedalīties aģentūras darbā 
attiecīgajās jomās.  Par šādu līdzdalību 
izpilddirektors lūdz atļauju no valdes.

Or. en

Pamatojums

ENISA būtu jādarbojas kā informācijas un politikas izstrādes kontaktpunktam saistībā ar 
Eiropas tīklu un informācijas drošību, un tai vajadzētu būt aktīvai lomai drošas globālas 
interneta ekosistēmas izveidošanā. Tāpēc ENISA vajadzētu cieši sadarboties ar trešām 
valstīm un starptautiskām struktūrām un asociācijām, piemēram, ICANN, ITU, IGF, IANA, 
IETF, ISOC utt.

Grozījums Nr. 238
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra var sazināties vai 
sadarboties ar citām trešām valstīm un 
pēc vajadzības ļaut tām piedalīties 
Aģentūras darba attiecīgajās jomās. Lai 
veicinātu starptautisko dialogu un 
sadarbību, par starptautiski nozīmīgiem 
jautājumiem attiecīgos gadījumos ar 
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Aģentūru konsultējas arī Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Aģentūra atbalsta Savienības 
ārpolitiku tīklu un informācijas drošības 
jomā, cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD).

Or. en

Grozījums Nr. 240
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 
un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina
Aģentūras darbības termiņš.

1. Piecos gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
regula būtu jāpārskata, lai atkārtoti 
pagarinātu Aģentūras darbības termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 241
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 
un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina
Aģentūras darbības termiņš.

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
regula būtu jāpārskata, lai atkārtoti 
pagarinātu Aģentūras darbības termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 

1. Ik pēc trim gadiem Komisija veic 
novērtējumu, ņemot vērā visu attiecīgo 
ieinteresēto personu viedokļus un saskaņā 
ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
Aģentūra ir pietiekami efektīva un kādi 
pasākumi ir nepieciešami, lai uzlabotu tās 
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un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš.

efektivitāti.

Or. ro

Grozījums Nr. 243
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 
un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina 
Aģentūras darbības termiņš.

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
Aģentūra izpilda tās daudzgadu darba 
plānu un novērtētu, vai Aģentūra būtu 
jāpastiprina un vai tās pilnvaras būtu 
jāpagarina vai jāpielāgo.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 

1. Piecos gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
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vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 
un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina
Aģentūras darbības termiņš.

vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
regula būtu jāpārskata, lai atkārtoti 
pagarinātu Aģentūras darbības termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras mītnes dalībvalsts nodrošina pēc 
iespējas labākus apstākļus Aģentūras 
netraucētai un efektīvai darbībai.

Aģentūras pastāvīgo koordinācijas biroju 
mītnes dalībvalstis nodrošina pēc iespējas 
labākus apstākļus Aģentūras netraucētai un 
efektīvai darbībai.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Minētā dalībvalsts nodrošina 
iespējami labākos apstākļus, lai gādātu 
par atbilstīgu Aģentūras darbību, tostarp 
pienācīgu ēku infrastruktūru, 
komunikāciju iespējas, daudzvalodīgas un 
uz Eiropu orientētas izglītošanās iespējas 
un pietiekamu transporta infrastruktūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 247
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Nepieciešamos noteikumus par 
Aģentūrai piešķiramām telpām dalībvalstī 
un pakalpojumiem, kas attiecīgai valstij ir 
jāsniedz, kā arī īpašos noteikumus, kas 
šajā dalībvalstī ir piemērojami 
izpilddirektoram, valdes locekļiem, 
Aģentūras darbiniekiem un viņu ģimenes 
locekļiem, nosaka Aģentūras un 
dalībvalsts atjaunotā mītnes nolīgumā.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Darbības termiņš

Aģentūru izveido uz pieciem gadiem, 
sākot no […].

Or. en

Pamatojums

(ENISA joprojām ir viena no nedaudzajām Eiropas aģentūrām, kam nav pastāvīgu pilnvaru. 
Īsais pilnvaru termiņš traucē Aģentūrai īstenot ilgtermiņa projektus saistībā ar stratēģisko un 
darbības plānošanu, personāla komplektēšanu un politikas īstenošanu.)
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Grozījums Nr. 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūru izveido uz pieciem gadiem, sākot 
no […].

Aģentūru izveido uz septiņiem gadiem, 
sākot no […].

Or. pl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 250
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūru izveido uz pieciem gadiem, sākot 
no […].

Aģentūru izveido uz neierobežotu laiku, 
sākot no […].

Or. en

Grozījums Nr. 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūru izveido uz pieciem gadiem, sākot Aģentūru izveido uz nenoteiktu laiku, 
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no […]. sākot no […].

Or. en


