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Amendement 124
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA)

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot oprichting van het Nieuwe
agentschap van de Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (NEUNISA)

Or. en

Motivering

De voorgestelde gewijzigde naam legt de nadruk op het feit dat een nieuw, effectiever 
agentschap van de Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging is ingesteld.

Amendement 125
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD inzake het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA)

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA)

Or. en

Amendement 126
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elektronische communicatie, 
infrastructuur en diensten zijn essentiële 
factoren in de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Zij spelen 
een cruciale rol in de maatschappij en zijn 
uitgegroeid tot alomtegenwoordige 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water. 
De verstoring van deze voorzieningen kan 
gevoelige economische schade 
veroorzaken; het is dan ook belangrijk 
maatregelen te nemen om de bescherming 
en veerkracht van deze voorzieningen te 
verbeteren, zodat de continuïteit van 
kritieke diensten gegarandeerd is. De 
uitdagingen voor de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten, en met name de integriteit en 
beschikbaarheid ervan, worden steeds 
groter. Dit is van steeds groter belang voor 
de maatschappij, niet in het minst omdat 
problemen ten gevolge van de complexiteit 
van systemen, ongevallen, fouten en 
aanvallen gevolgen kunnen hebben voor de 
fysieke infrastructuur waarmee diensten 
worden verleend die van kritiek belang zijn 
voor het welzijn van de Europese burgers.

(1) Elektronische communicatie, 
infrastructuur en diensten zijn essentiële 
factoren in de economische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Zij spelen 
een cruciale rol in de maatschappij en zijn 
uitgegroeid tot alomtegenwoordige 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water. 
Communicatienetwerken functioneren als 
katalysatoren op sociaal gebied en bij 
innovatie, waardoor ze voor een 
versterking zorgen van de technologie-
impact en bepalend zijn voor de 
gedragingen van de consument, 
bedrijfsmodellen, bedrijven en ook voor 
het burgerschap en de politieke 
participatie. De verstoring van deze 
voorzieningen kan gevoelige fysieke, 
sociale en economische schade 
veroorzaken; het is dan ook belangrijk 
maatregelen te nemen om de bescherming 
en veerkracht van deze voorzieningen te 
verbeteren, zodat de continuïteit van 
kritieke diensten gegarandeerd is. De 
uitdagingen voor de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten, en met name de integriteit en 
beschikbaarheid ervan, worden steeds 
groter. Dit is van steeds groter belang voor 
de maatschappij, niet in het minst omdat 
problemen ten gevolge van de complexiteit 
van systemen, storingen, 
systeemstoringen, ongevallen, fouten en 
aanvallen gevolgen kunnen hebben voor de 
elektronische en fysieke infrastructuur 
waarmee diensten worden verleend die van 
kritiek belang zijn voor het welzijn van de 
Europese burgers.

Or. en

Amendement 127
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bedreigingen veranderen 
voortdurend en veiligheidsincidenten 
kunnen het vertrouwen van de gebruikers 
schaden. Ernstige verstoringen van de 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten kunnen grote economische en 
sociale gevolgen hebben, maar ook 
dagelijkse veiligheidsinbreuken, problemen 
en storingen kunnen het vertrouwen van 
het publiek in technologie, netwerken en 
diensten ondermijnen.

(2) De bedreigingen veranderen 
voortdurend en veiligheidsincidenten 
kunnen het vertrouwen van de gebruikers 
schaden. Ernstige verstoringen van de 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten kunnen grote economische en 
sociale gevolgen hebben en zelfs 
mensenlevens in gevaar brengen, maar 
ook dagelijkse veiligheidsinbreuken, 
problemen en storingen kunnen het 
vertrouwen van het publiek in technologie, 
netwerken en diensten ondermijnen.

Or. en

Amendement 128
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een regelmatige beoordeling van de 
staat van netwerk- en informatiebeveiliging 
in Europa, op basis van betrouwbare 
Europese gegevens, is dan ook belangrijk 
voor de beleidmakers, het bedrijfsleven en 
de gebruikers.

(3) Een regelmatige beoordeling van de 
staat van netwerk- en informatiebeveiliging 
in Europa, op basis van betrouwbare 
Europese gegevens, en ook een 
systematische voorspelling van 
toekomstige ontwikkelingen, uitdagingen 
en bedreigingen, zowel op Europees als op 
mondiaal niveau, is dan ook belangrijk 
voor de beleidmakers, het bedrijfsleven en 
de gebruikers.

Or. en

Motivering

Netwerk- en informatiebeveiliging is niet alleen een Europese, maar een mondiale kwestie, 
zoals recente cyberaanvallen hebben aangetoond. Europese cyberveiligheidsacties en –beleid 
mogen niet naar binnen gericht en reactief zijn In plaats daarvan moet het ENISA een 
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wereldwijd en proactief perspectief hebben omtrent de vraag hoe een veilig elektronisch 
netwerksysteem moet worden gewaarborgd.

Amendement 129
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 13 
december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 
Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland.

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 13 
december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 
Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland. De 
Griekse regering bepaalde dat ENISA 
gevestigd zou worden in Heraklion op 
Kreta. Deze opzet roept serieuze vragen op 
over de efficiency en doeltreffendheid van 
het Agentschap, de Raad moet daarom dit 
besluit met inachtneming van deze 
parameters overdenken.

Or. en

Amendement 130
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 13 
december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 

(4) De vertegenwoordigers van de 
lidstaten, in de Europese Raad bijeen op 
13 december 2003, hebben besloten dat het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA), dat moet 
worden opgericht op basis van het door de 
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Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in een door de Griekse regering
aan te wijzen stad in Griekenland.

Commissie ingediende voorstel, wordt 
gevestigd in de door de Griekse regering 
aangewezen stad Heraklion op Kreta.

Or. en

Amendement 131
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de oprichting van het Agentschap
zijn de uitdagingen voor netwerk- en 
informatiebeveiliging veranderd ten 
gevolge van technologische, commerciële 
en sociaaleconomische ontwikkelingen, en 
zijn ze het voorwerp geweest van verdere 
beschouwing en debat. In reactie op de 
veranderende uitdagingen heeft de Unie 
haar prioriteiten voor het netwerk- en 
informatiebeveiligingsbeleid bijgewerkt in 
een aantal documenten, waaronder de 
mededeling van de Commissie uit 2006 
Een strategie voor een veilige 
informatiemaatschappij – Dialoog, 
partnerschap en empowerment, de resolutie 
van de Raad uit 2007 inzake een strategie 
voor een veilige informatiemaatschappij, 
de mededeling uit 2009 Europa 
beschermen tegen grootschalige 
cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren 
van de paraatheid, beveiliging en 
veerkracht, de conclusies van het 
voorzitterschap van de ministeriële 
conferentie over de bescherming van 
kritieke informatie-infrastructuur, de 
resolutie van de Raad uit 2009 over een 
coöperatieve Europese aanpak met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging en de Digitale 
Agenda voor Europa. De behoefte is 
erkend om het Agentschap te moderniseren 
en te versterken, teneinde met succes bij te 

(6) Sinds de oprichting van het ENISA zijn 
de uitdagingen voor netwerk- en 
informatiebeveiliging veranderd ten 
gevolge van technologische, commerciële 
en sociaaleconomische ontwikkelingen, en 
zijn ze het voorwerp geweest van verdere 
beschouwing en debat. In reactie op de 
veranderende uitdagingen heeft de Unie 
haar prioriteiten voor het netwerk- en 
informatiebeveiligingsbeleid bijgewerkt in 
een aantal documenten, waaronder de 
mededeling van de Commissie uit 2006 
Een strategie voor een veilige 
informatiemaatschappij – Dialoog, 
partnerschap en empowerment, de resolutie 
van de Raad uit 2007 inzake een strategie 
voor een veilige informatiemaatschappij, 
de mededeling uit 2009 Europa 
beschermen tegen grootschalige 
cyberaanvallen en verstoringen: verbeteren 
van de paraatheid, beveiliging en 
veerkracht, de conclusies van het 
voorzitterschap van de ministeriële 
conferentie over de bescherming van 
kritieke informatie-infrastructuur, de 
resolutie van de Raad uit 2009 over een 
coöperatieve Europese aanpak met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging en de Digitale 
Agenda voor Europa. De behoefte is 
erkend om het Agentschap te moderniseren 
en te versterken, teneinde met succes bij te 
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dragen tot de inspanningen van de 
Europese instellingen en de lidstaten om 
een Europese capaciteit op te bouwen 
waarmee het hoofd kan worden geboden 
aan uitdagingen met betrekking tot 
netwerk- en informatiebeveiliging. 
Recentelijk heeft de Commissie de Digitale 
Agenda voor Europa vastgesteld, een 
vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-
strategie. Deze uitgebreide agenda heeft tot 
doel het potentieel van ICT te benutten en 
te bevorderen teneinde dit potentieel te 
vertalen in duurzame groei en innovatie. 
Het vertrouwen in de 
informatiemaatschappij stimuleren, is een 
van de hoofddoelstellingen van deze 
uitgebreide agenda, waarin een aantal 
acties van de Commissie op dit gebied zijn 
aangekondigd, inclusief het onderhavige 
voorstel.

dragen tot de inspanningen van de 
Europese instellingen en de lidstaten om 
een Europese capaciteit op te bouwen 
waarmee het hoofd kan worden geboden 
aan uitdagingen met betrekking tot 
netwerk- en informatiebeveiliging. 
Recentelijk heeft de Commissie de Digitale 
Agenda voor Europa vastgesteld, een 
vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-
strategie. Deze uitgebreide agenda heeft tot 
doel het potentieel van ICT te benutten en 
te bevorderen teneinde dit potentieel te 
vertalen in duurzame groei en innovatie. 
Het vertrouwen in de 
informatiemaatschappij stimuleren, is een 
van de hoofddoelstellingen van deze 
uitgebreide agenda, waarin een aantal 
acties van de Commissie op dit gebied zijn 
aangekondigd, inclusief het onderhavige 
voorstel.

Or. en

Amendement 132
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen op de interne markt op het 
gebied van de beveiliging van 
elektronische communicatie en, meer in het 
algemeen, netwerk- en 
informatiebeveiliging vereisen 
verschillende vormen van technische en 
organisatorische toepassingen door de 
lidstaten en de Commissie. De heterogene 
toepassing van deze eisen kan tot 
inefficiëntie leiden en belemmeringen 
creëren voor de interne markt. Daarom 
moet op Europees niveau een centrum van 
deskundigheid worden opgericht dat 
begeleiding en advies verstrekt en, indien 
gevraagd, bijstand met betrekking tot 

(7) Maatregelen op de interne markt op het 
gebied van de beveiliging van 
elektronische communicatie en, meer in het 
algemeen, netwerk- en 
informatiebeveiliging vereisen 
verschillende vormen van technische en 
organisatorische toepassingen door de 
lidstaten en de Commissie. De heterogene 
toepassing van deze eisen kan tot 
inefficiëntie leiden en belemmeringen 
creëren voor de interne markt. Daarom 
moet op Europees niveau een centrum van 
deskundigheid worden opgericht dat 
begeleiding en advies verstrekt en, indien 
gevraagd, bijstand met betrekking tot 
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kwesties die verband houden met netwerk-
en informatiebeveiliging; zowel de 
lidstaten als de Europese instellingen 
moeten een beroep kunnen doen op dit 
centrum. Het Agentschap kan op deze 
behoeften inspelen door een hoog niveau 
van deskundigheid te ontwikkelen en in 
stand te houden en door de lidstaten, de 
Commissie en het bedrijfsleven te helpen 
voldoen aan de juridische en regelgevende 
eisen met betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging; hierdoor draagt het 
Agentschap ook bij tot de vlotte werking 
van de interne markt.

kwesties die verband houden met netwerk-
en informatiebeveiliging; zowel de 
lidstaten als de Europese instellingen 
moeten een beroep kunnen doen op dit 
centrum, dat een belangrijke rol zal gaan 
spelen, met name door netwerk- en 
informatiebeveiligingsproblemen te 
voorkomen, of met snelle reacties en 
oplossingen te komen. Het Agentschap 
kan op deze behoeften inspelen door een 
hoog niveau van deskundigheid te 
ontwikkelen en in stand te houden en door 
de lidstaten, de Commissie en het 
bedrijfsleven te helpen voldoen aan de 
juridische en regelgevende eisen met 
betrekking tot netwerk- en 
informatiebeveiliging; hierdoor draagt het 
Agentschap ook bij tot de vlotte werking 
van de interne markt.

Or. lt

Amendement 133
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het Agentschap moet de taken 
uitvoeren die hem zijn toegewezen in de 
huidige EU-wetgeving op het gebied van 
elektronische communicatie en, in het 
algemeen, bijdragen tot een verbetering 
van het niveau van de beveiliging van 
elektronische communicatie door, onder 
meer, deskundigheid ter beschikking te 
stellen, advies te verstrekken en de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen.

(8) Het Agentschap moet de taken 
uitvoeren die hem zijn toegewezen in de 
huidige EU-wetgeving op het gebied van 
elektronische communicatie en, in het 
algemeen, bijdragen tot een verbetering 
van het niveau van de beveiliging van 
elektronische communicatie door, onder 
meer, deskundigheid ter beschikking te 
stellen, advies te verstrekken, de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen en beleidssuggesties te doen.

Or. en
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Amendement 134
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Agentschap moet bijdragen tot 
een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie en tot de 
ontwikkeling van een cultuur van netwerk-
en informatiebeveiliging ten behoeve van 
de burgers, consumenten, bedrijven en 
organisaties uit de publieke sector in de 
Europese Unie, en aldus bijdragen tot de 
goede werking van de interne markt.

(11) Het Agentschap moet bijdragen tot 
een hoog niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie en tot de 
ontwikkeling en bevordering van een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
organisaties uit de publieke sector in de 
Europese Unie, en aldus bijdragen tot de 
goede werking van de interne markt.

Or. ro

Amendement 135
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met het oog op het toenemende 
belang van elektronische netwerken en 
communicatie die thans de ruggengraat 
van de Europese economie uitmaken en 
de werkelijke omvang van de digitale 
economie moeten de financiële en 
personele middelen die aan het 
Agentschap worden toegewezen 
aanzienlijk worden uitgebreid, in 
overeenstemming met zijn uitgebreidere 
rol en taken en zijn kritieke positie bij de 
verdediging van het Europese digitale 
ecosysteem.

Or. en
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Amendement 136
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie en de 
lidstaten helpen met het bedrijfsleven te 
overleggen om beveiligingsproblemen in 
hardware- en softwareproducten op te 
lossen, en draagt aldus bij tot een 
coöperatieve benadering van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector, 
met name providers van elektronische 
communicatienetwerken en –diensten, 
fabrikanten van netwerkapparatuur en 
softwareverkopers, te betrekken bij zijn 
activiteiten. Het Agentschap moet de 
Commissie en de lidstaten helpen met het 
bedrijfsleven te overleggen om 
beveiligingsproblemen in hardware- en 
softwareproducten op te lossen, en draagt 
aldus bij tot een coöperatieve benadering 
van netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. en

Amendement 137
Ioan Enciu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie en de 
lidstaten helpen met het bedrijfsleven te 
overleggen om beveiligingsproblemen in 
hardware- en softwareproducten op te 
lossen, en draagt aldus bij tot een 
coöperatieve benadering van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie en samenwerking met de 
lidstaten en voor verbeterde samenwerking 
tussen belanghebbenden in Europa, met 
name door bevoegde nationale en 
Europese organen en vooraanstaande
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie, het 
Europees Parlement en de lidstaten helpen 
met het bedrijfsleven te overleggen om 
beveiligingsproblemen in hardware- en 
softwareproducten op te lossen, en draagt 
aldus bij tot een coöperatieve benadering 
van netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. ro

Amendement 138
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de staat van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa te 
beoordelen. Het Agentschap moet zorgen 
voor coördinatie met de lidstaten en voor 
verbeterde samenwerking tussen 
belanghebbenden in Europa, met name 
door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie en de 
lidstaten helpen met het bedrijfsleven te 
overleggen om beveiligingsproblemen in 
hardware- en softwareproducten op te 
lossen, en draagt aldus bij tot een 
coöperatieve benadering van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

(12) In een reeks taken moet worden 
aangegeven hoe het Agentschap zijn 
doelstellingen moet verwezenlijken en toch 
de nodige flexibiliteit in zijn werking 
behouden. De taken die het Agentschap 
moet uitvoeren, moeten onder meer 
betrekking hebben op het verzamelen van 
passende informatie en gegevens die nodig 
zijn om de risico's voor de beveiliging en 
veerkracht van de elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten te 
analyseren en om, samen met de lidstaten, 
de Commissie en, waar van toepassing, de 
desbetreffende belanghebbenden, de staat 
van de netwerk- en informatiebeveiliging 
in Europa te beoordelen. Het Agentschap 
moet zorgen voor coördinatie met de 
lidstaten en voor verbeterde samenwerking 
tussen belanghebbenden in Europa, met 
name door bevoegde nationale organen en 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging uit de privésector te 
betrekken bij zijn activiteiten. Het 
Agentschap moet de Commissie en de 
lidstaten helpen met het bedrijfsleven te 
overleggen om beveiligingsproblemen in 
hardware- en softwareproducten op te 
lossen, en draagt aldus bij tot een 
coöperatieve benadering van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Or. en

Motivering

Gezien de uitvoerende bevoegdheden van de Commissie en de eigendom, het beheer en de 
exploitatie door de private sector, moeten deze partijen niet worden uitgesloten van 
deelneming aan gesprekken over netwerk- en informatiebeveiligingszaken.

Amendement 139
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het Agentschap moet als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
dient voort te bouwen op inspanningen in 
de lidstaten en de EU en derhalve zijn 
taken uit te voeren in volledige 
samenwerking met de lidstaten. Het dient 
open te staan voor contacten met het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden. 
Bovendien moet het Agentschap 
voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector, die een 
belangrijke rol speelt in de beveiliging van 
elektronische communicatie, infrastructuur 
en diensten.

(13) Het Agentschap moet als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
dient voort te bouwen op inspanningen in 
de lidstaten en de EU en derhalve zijn 
taken uit te voeren in volledige 
samenwerking met de lidstaten en de 
instellingen van de Unie. Het dient open te 
staan voor contacten met het bedrijfsleven 
en andere belanghebbenden. Bovendien 
moet het Agentschap voortbouwen op de 
input van en de samenwerking met de 
privésector, die een belangrijke rol speelt 
in de beveiliging van elektronische 
communicatie, infrastructuur en diensten.

Or. en

Amendement 140
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Commissie heeft een Europees 
publiek-privaat partnerschap voor 
veerkracht opgericht dat dienst doet als 
flexibel Europawijd governancekader voor 
de veerkracht van ICT-infrastructuur, 
waarin het Agentschap een faciliterende 
rol moet spelen door publieke en private 
belanghebbenden uit te sector samen te 
brengen om te overleggen over prioriteiten 
van het openbaar beleid en de economische 
en marktdimensie van uitdagingen en 

(14) De Commissie heeft een Europees 
publiek-privaat partnerschap voor 
veerkracht opgericht dat dienst doet als 
flexibel Europawijd governancekader voor 
de veerkracht van ICT-infrastructuur, 
waarbinnen het Agentschap 
deskundigheid moet ontwikkelen om 
nauwere publiek-private samenwerking te 
bevorderen en een faciliterende rol moet 
spelen door publieke en private 
belanghebbenden uit te sector samen te 
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maatregelen voor de veerkracht van ICT-
infrastructuur en om na te gaan welke 
verantwoordelijkheid de belanghebbenden 
dragen.

brengen om te overleggen over prioriteiten 
van het openbaar beleid en de economische 
en marktdimensie van uitdagingen en 
maatregelen voor de veerkracht van ICT-
infrastructuur en om na te gaan welke 
verantwoordelijkheid de belanghebbenden 
dragen.

Or. lt

Amendement 141
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of Europese instellingen en organen 
daarom verzoeken, moet het Agentschap 
hen ook bijstaan in hun inspanningen om 
beleid en bekwaamheid op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen.

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten,
Europese instellingen en organen of het 
orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC) daarom 
verzoeken, moet het Agentschap hen ook 
bijstaan in hun inspanningen om beleid en 
bekwaamheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 142
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of Europese instellingen en organen 
daarom verzoeken, moet het Agentschap 
hen ook bijstaan in hun inspanningen om 
beleid en bekwaamheid op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen.

(15) Het Agentschap moet advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of instellingen en organen van de Unie 
daarom verzoeken, of op eigen initiaties, 
moet het Agentschap hen ook bijstaan in 
hun inspanningen om beleid en 
bekwaamheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 143
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan de Commissie door middel 
van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of Europese instellingen en organen 
daarom verzoeken, moet het Agentschap 
hen ook bijstaan in hun inspanningen om 
beleid en bekwaamheid op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen.

(15) Het Agentschap moet, op verzoek van 
de Commissie, de Raad of het Europees 
Parlement of op eigen initiatief, advies 
verstrekken aan deze instellingen door 
middel van adviezen en technische en 
sociaaleconomische analyses, teneinde de 
Commissie te helpen bij het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Wanneer lidstaten 
of organen daarom verzoeken, moet het 
Agentschap deze ook bijstaan in hun 
inspanningen om beleid en bekwaamheid 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te ontwikkelen.

Or. ro
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Amendement 144
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het Agentschap moet de 
samenwerking tussen de bevoegde 
overheidsorganen van de lidstaten 
bevorderen, met name door de opstelling 
en uitwisseling van goede praktijken en 
normen voor opleidingsprogramma's en 
bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 
Meer informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten kan bijdragen tot dergelijke acties. 
Het Agentschap moet ook de 
samenwerking tussen publieke en private 
belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling, bewustmakingscampagnes en 
opleidings- en trainingsprogramma's te 
bevorderen.

(20) Het Agentschap moet de 
samenwerking tussen de bevoegde 
overheidsorganen van de lidstaten 
bevorderen, met name door de opstelling, 
bevordering en uitwisseling van goede 
praktijken en normen voor 
opleidingsprogramma's en 
bewustmakingsregelingen te ondersteunen. 
Meer informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten kan bijdragen tot dergelijke acties. 
Het Agentschap moet ook de 
samenwerking tussen publieke en private 
belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling, bewustmakingscampagnes en 
opleidings- en trainingsprogramma's te 
bevorderen.

Or. ro

Amendement 145
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het Agentschap helpt de 
desbetreffende Europese instellingen en 
de lidstaten bij de opzet en uitvoering van 
een de gehele Unie bestrijkende 
educatieve campagne voor eindgebruikers 
die zich richt op de bevordering van een 
veiliger individueel online-gedrag en op 
de bewustmaking van het publiek van de 
potentiële bedreiging in de cyberruimte 
(cybermisdaden zoals phishing-aanvallen, 
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botnets, financiële en bankfraude, maar 
ook fundamenteel authentificatie- en 
gegevensbeschermingsadvies).

Or. en

Motivering

Voorbeeld van de "Cybersecurity Awareness Month", door de VS-regering gelanceerd in 
2003. Meer informatie op http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Amendement 146
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Voor zover dat nodig en nuttig is voor 
de uitvoering van zijn mandaat, 
doelstellingen en taken, moet het 
Agentschap ervaringen en algemene 
informatie uitwisselen met op grond van de 
EU-wetgeving ingestelde organen en 
agentschappen die zich met netwerk- en 
informatiebeveiliging bezighouden.

(23) Voor zover dat nodig en nuttig is voor 
de uitvoering van zijn mandaat,
doelstellingen en taken, moet het 
Agentschap ervaringen en algemene 
informatie uitwisselen met op grond van de 
EU-wetgeving ingestelde organen en 
agentschappen die zich met netwerk- en 
informatiebeveiliging bezighouden. Het 
Agentschap moet bijdragen tot het 
aanwijzen van onderzoeksprioriteiten, op 
Europees niveau, op het vlak van het 
herstellingsvermogen van netwerken en 
netwerk- en informatiebeveiliging, en het 
moet kennis over de behoeften van de 
sector aan potentiële 
onderzoeksinstellingen aanbieden.

Or. lt

Amendement 147
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging zijn wereldwijde 
problemen. Er is dan ook behoefte aan 
nauwere internationale samenwerking om 
de beveiligingsnormen en de informatie-
uitwisseling te verbeteren en om een 
gemeenschappelijke wereldwijde aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te stimuleren. 
Daartoe moet het Agentschap de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties ondersteunen, 
voor zover van toepassing samen met de 
Europese dienst voor extern optreden.

(26) Problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging zijn wereldwijde 
problemen. Er is dan ook behoefte aan 
nauwere internationale samenwerking om 
in te gaan op de behoefte aan een 
internationaal rechtskader, om de 
beveiligingsnormen (met inbegrip van de 
omschrijving van gemeenschappelijke 
gedragsnormen en –codes) en het 
uitwisselen van informatie te verbeteren 
en als reactie daarop een snellere 
internationale samenwerking te 
bevorderen, evenals een 
gemeenschappelijke wereldwijde aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging. Daartoe moet het 
Agentschap een verdere betrokkenheid 
van Europa en de samenwerking met 
derde landen en internationale organisaties 
ondersteunen, door, voor zover van 
toepassing, de noodzakelijke expertise en 
analyses aan de desbetreffende Europese 
organen en instellingen beschikbaar te 
stellen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde maatregelen zijn allemaal belangrijke elementen ter bevordering van de 
samenwerking bij de cyber- en netwerkinformatieveiligheid. Omdat de vertegenwoordiging 
van de Unie bij de internationale discussies over samenwerking versterkt moet worden, moet 
de ENISA worden aangemoedigd expertise ter beschikking te stellen aan de relevante EU-
organen en/of –instellingen.

Amendement 148
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De uitoefening van de taken van het 
Agentschap laat de bevoegdheden van de 
volgende instanties onverlet en mag hun 
bevoegdheden en taken niet uithollen, 
belemmeren of overlappen: de nationale 
regelgevende autoriteiten, zoals vermeld in 
de richtlijnen inzake elektronische 
communicatienetwerken en –diensten, de 
Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
opgericht bij Verordening 1211/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad, het 
Comité voor communicatie, zoals vermeld 
in Richtlijn 2002/21/EG, de Europese 
normalisatie-instanties, de nationale 
normalisatie-instanties en het permanent 
comité, zoals vermeld in Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij en de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten op het gebied van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en het vrije verkeer van dergelijke 
gegevens.

(27) De uitoefening van de taken van het 
Agentschap laat de bevoegdheden van de 
volgende instanties onverlet en mag hun 
bevoegdheden en taken niet uithollen, 
belemmeren of overlappen: de nationale 
regelgevende autoriteiten, zoals vermeld in 
de richtlijnen inzake elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, de 
Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
opgericht bij Verordening 1211/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad, die 
vertegenwoordigd dient te zijn in de 
permanente groep van belanghebbenden 
van het Agentschap, het Comité voor 
communicatie, zoals vermeld in Richtlijn 
2002/21/EG, de Europese normalisatie-
instanties, de nationale normalisatie-
instanties en het permanent comité, zoals 
vermeld in Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij en 
de toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten op het gebied van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
en het vrije verkeer van dergelijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 149
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de effectiviteit van het 
Agentschap te garanderen, moeten de 
lidstaten en de Commissie 
vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur, die de algemene richting van de 
werkzaamheden van het Agentschap 
vaststelt en garandeert dat het Agentschap 
zijn taken overeenkomstig deze 
verordening uitvoert. De raad van bestuur 
dient de noodzakelijke bevoegdheden te 
krijgen voor het vaststellen van de 
begroting, de controle op de uitvoering 
ervan, het vaststellen van passende 
financiële regels, het opstellen van 
transparante werkprocedures voor 
besluitvorming door het Agentschap, het 
goedkeuren van het werkprogramma van 
het Agentschap, het vaststellen van zijn 
eigen reglement van orde en van het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap en de benoeming en de 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur. De raad van bestuur kan ook 
werkgroepen oprichten om hem bij te staan 
bij het uitvoeren van zijn taken; 
bijvoorbeeld bij het opstellen van besluiten 
op het toezicht op de tenuitvoerlegging 
ervan.

(28) Om de effectiviteit van het 
Agentschap te garanderen, moeten de
lidstaten en de Commissie 
vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur, die de algemene richting van de 
werkzaamheden van het Agentschap 
vaststelt en garandeert dat het Agentschap 
zijn taken overeenkomstig deze 
verordening uitvoert. De raad van bestuur 
dient de noodzakelijke bevoegdheden te 
krijgen voor het vaststellen van de 
begroting, de controle op de uitvoering 
ervan, het vaststellen van passende 
financiële regels, het opstellen van 
transparante werkprocedures voor 
besluitvorming door het Agentschap, het 
goedkeuren van het werkprogramma van 
het Agentschap, het vaststellen van zijn 
eigen reglement van orde en van het 
huishoudelijk reglement van het 
Agentschap en de benoeming en de 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur, behoudens bevestiging door het 
Europees Parlement. De raad van bestuur 
kan ook werkgroepen oprichten om hem 
bij te staan bij het uitvoeren van zijn taken. 
bijvoorbeeld bij het opstellen van besluiten 
op het toezicht op de tenuitvoerlegging 
ervan.

Or. en

Amendement 150
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De uitvoerend directeur moet over de 
mogelijkheid beschikken om adhoc-
werkgroepen op te richten voor specifieke 

(30) De uitvoerend directeur moet over de 
mogelijkheid beschikken om adhoc-
werkgroepen op te richten voor specifieke 
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kwesties, met name van wetenschappelijke, 
technische, juridische of 
sociaaleconomische aard. Bij het oprichten 
van dergelijke adhoc-werkgroepen moet de 
uitvoerend directeur input vragen van en 
gebruik maken van de relevante externe 
deskundigheid die nodig is om het 
Agentschap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot de meest actuele informatie die 
beschikbaar is over 
beveiligingsuitdagingen ten gevolge van de 
ontwikkelende informatiemaatschappij. 
Het Agentschap moet erop toezien dat de 
leden van de adhoc-werkgroepen 
overeenkomstig de hoogste normen inzake 
deskundigheid worden geselecteerd, ermee 
rekening houdende dat, afhankelijk van de 
specifieke kwestie, een passend evenwicht 
moet worden bereikt tussen de 
overheidsinstanties van de lidstaten, de 
private sector, inclusief het bedrijfsleven, 
de gebruikers en universitaire deskundigen 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Indien nodig kan het 
Agentschap op adhoc-basis individuele 
deskundigen die erkenning genieten op het 
desbetreffende gebied uitnodigen om deel 
te nemen aan de werkzaamheden van de 
werkgroepen. Hun kosten dienen door het 
Agentschap te worden vergoed 
overeenkomstig zijn huishoudelijk 
reglement en overeenkomstig het 
vigerende Financieel Reglement.

kwesties, met name van wetenschappelijke, 
technische, juridische of 
sociaaleconomische aard. Bij het oprichten 
van dergelijke adhoc-werkgroepen moet de 
uitvoerend directeur input vragen van en 
gebruik maken van de relevante externe 
deskundigheid die nodig is om het 
Agentschap in staat te stellen toegang te 
krijgen tot de meest actuele informatie die 
beschikbaar is over 
beveiligingsuitdagingen ten gevolge van de 
ontwikkelende informatiemaatschappij. 
Het Agentschap moet erop toezien dat de 
leden van de adhoc-werkgroepen 
overeenkomstig de hoogste normen inzake 
deskundigheid worden geselecteerd, ermee 
rekening houdende dat, afhankelijk van de 
specifieke kwestie, een passend evenwicht 
moet worden bereikt tussen de 
overheidsinstanties van de lidstaten, de 
instellingen van de Unie, de private sector, 
inclusief het bedrijfsleven, de gebruikers 
en universitaire deskundigen op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging. 
Indien dit van toepassing is kan het 
Agentschap op adhoc-basis individuele 
deskundigen die erkenning genieten op het 
desbetreffende gebied uitnodigen om deel 
te nemen aan de werkzaamheden van de 
werkgroepen. Hun kosten dienen door het 
Agentschap te worden vergoed 
overeenkomstig zijn huishoudelijk 
reglement en overeenkomstig het 
vigerende Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 151
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het Agentschap werkt volgens, (32) Het Agentschap werkt volgens, 
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respectievelijk, (i) het 
subsidiariteitsbeginsel, waardoor een 
passende graad van coördinatie tussen de 
lidstaten inzake kwesties die verband 
houden met netwerk- en 
informatiebeveiliging wordt gegarandeerd 
en de effectiviteit van het nationale beleid 
wordt verbeterd, hetgeen een toegevoegde 
waarde oplevert voor de lidstaten, en (ii) 
het evenredigheidsbeginsel, d.w.z. dat niet 
verder wordt gegaan dan wat noodzakelijk 
is om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken.

respectievelijk, (i) het 
subsidiariteitsbeginsel, waardoor een 
passende graad van coördinatie tussen de 
lidstaten en nationale instanties inzake 
kwesties die verband houden met netwerk-
en informatiebeveiliging wordt 
gegarandeerd en de effectiviteit van het 
nationale beleid wordt verbeterd, hetgeen 
een toegevoegde waarde oplevert voor de 
lidstaten, en (ii) het 
evenredigheidsbeginsel, d.w.z. dat niet 
verder wordt gegaan dan wat noodzakelijk 
is om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 152
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van het Agentschap te 
waarborgen, wordt het noodzakelijk geacht 
aan het Agentschap een eigen begroting toe 
te kennen die hoofdzakelijk wordt 
gefinancierd uit een bijdrage van de Unie 
en bijdragen van derde landen die 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Agentschap. De lidstaat van vestiging of 
om het even welke andere lidstaat mag een 
vrijwillige bijdrage leveren tot de 
inkomsten van het Agentschap. De EU-
begrotingsprocedure blijft echter van 
toepassing op eventuele subsidies die ten 
laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie komen. Bovendien dient de 
controle van de rekeningen te worden 
uitgevoerd door de Rekenkamer.

(35) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van het Agentschap te 
waarborgen en het in staat te stellen 
bijkomende en nieuwe taken te verrichten, 
wordt het noodzakelijk geacht aan het 
Agentschap een toereikende eigen 
begroting toe te kennen die hoofdzakelijk 
wordt gefinancierd uit een bijdrage van de 
Unie en bijdragen van derde landen die 
deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Agentschap. De lidstaat van vestiging of 
om het even welke andere lidstaat mag een 
vrijwillige bijdrage leveren tot de 
inkomsten van het Agentschap. De EU-
begrotingsprocedure blijft echter van 
toepassing op eventuele subsidies die ten 
laste van de algemene begroting van de 
Europese Unie komen. Bovendien dient de 
controle van de rekeningen te worden 
uitgevoerd door de Rekenkamer.
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Or. en

Amendement 153
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het Agentschap is de opvolger van het 
ENISA, dat is opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 460/2004. In het kader van het 
besluit van de vertegenwoordigers van de 
lidstaten, bijeen in de Europese raad van 13 
december 2003, moet de lidstaat van 
vestiging de huidige praktische regelingen 
in stand houden en ontwikkelen teneinde 
de vlotte en efficiënte werking van het 
Agentschap te garanderen, met name wat 
betreft de samenwerking met en de bijstand 
aan de Commissie, de lidstaten en hun 
bevoegde organen, andere EU-instellingen 
en organen en publieke en private 
belanghebbenden in heel Europa.

(36) Het Agentschap is de opvolger van het 
ENISA, dat is opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 460/2004. In het kader van het 
besluit van de vertegenwoordigers van de 
lidstaten, bijeen in de Europese raad van 13 
december 2003, moet de lidstaat van 
vestiging de huidige praktische regelingen 
in stand houden, zoals omschreven in de 
zetelovereenkomst, en ontwikkelen 
teneinde de vlotte en efficiënte werking 
van het Agentschap te garanderen, met 
name wat betreft de samenwerking met en 
de bijstand aan de Commissie, de lidstaten 
en hun bevoegde organen, andere EU-
instellingen en organen en publieke en 
private belanghebbenden in heel Europa.

Or. en

Amendement 154
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Het Agentschap moet de 
mogelijkheid hebben om op verzoek van 
een lidstaat of de instellingen van de 
Europese Unie gelijktijdig maximaal 10% 
van zijn personeel te detacheren om 
bijstand en expertise te bieden bij de 
aanpak van kwesties op het gebied van 
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netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. en

Amendement 155
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Het Agentschap moet de 
mogelijkheid hebben om op verzoek van 
een lidstaat of de instellingen van de 
Europese Unie gelijktijdig maximaal 10% 
van zijn personeel te detacheren om 
bijstand en expertise te bieden bij de 
aanpak van kwesties op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. en

Amendement 156
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 ter) Het bepaalde in punt 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer, moet gelden voor de 
verlenging van het permanente mandaat 
van het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging en geen 
enkel besluit van de wetgevingsautoriteit 
ten gunste van een dergelijke verlenging 
mag iets afdoen aan de besluiten van de 
begrotingsautoriteit in het kader van de 
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jaarlijkse begrotingsprocedure.

Or. en

Amendement 157
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het Agentschap dient voor een
beperkte periode te worden opgericht.
Bovendien moeten de werkmethoden en 
de effectiviteit van het Agentschap bij het 
verwezenlijken van zijn doelstellingen 
worden beoordeeld om te bepalen of de 
doelstellingen van het Agentschap nog 
steeds geldig zijn en, op basis daarvan, of 
de looptijd van de activiteiten van het 
Agentschap moet worden verlengd,

(37) Het Agentschap dient voor onbeperkte 
tijd te worden opgericht. Tussen het 
Agentschap en de Commissie moet een 
jaarlijkse prestatieovereenkomst worden 
gesloten, waartoe onder meer een 
algemeen evaluatieverslag over de 
doeltreffendheid en de bereikte doelen 
behoort en welk verslag elk jaar moet 
worden voorgelegd aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer. Bovendien dient om de drie 
jaar een volledig onafhankelijke 
beoordeling te geschieden.

Or. en

Amendement 158
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het Agentschap dient voor een 
beperkte periode te worden opgericht.
Bovendien moeten de werkmethoden en 
de effectiviteit van het Agentschap bij het 
verwezenlijken van zijn doelstellingen 
worden beoordeeld om te bepalen of de 
doelstellingen van het Agentschap nog 
steeds geldig zijn en, op basis daarvan, of 

(37) Aangezien het huidige system van 
een vijfjarig mandaat een belemmering 
betekent van het vermogen van het 
Agentschap een langetermijnplanning
voor zijn werkzaamheden te maken en 
continuïteit van die werkzaamheden 
onmogelijk maakt, moet de mogelijkheid 
van een opheffing van zijn tijdelijke 
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de looptijd van de activiteiten van het 
Agentschap moet worden verlengd,

mandaat in overweging worden genomen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het Agentschap dient voor een 
beperkte periode te worden opgericht.
Bovendien moeten de werkmethoden en 
de effectiviteit van het Agentschap bij het 
verwezenlijken van zijn doelstellingen 
worden beoordeeld om te bepalen of de 
doelstellingen van het Agentschap nog 
steeds geldig zijn en, op basis daarvan, of 
de looptijd van de activiteiten van het 
Agentschap moet worden verlengd,

(37) Het Agentschap dient voor onbeperkte 
tijd te worden opgericht en derhalve een 
permanent mandaat te hebben.

Or. en

Motivering

Het ENISA blijft een van de weinige Europese agentschappen dat geen permanent mandaat 
heeft. Een korter mandaat schaadt de lange-termijnvooruitzichten van het ENISA op de 
punten strategische en operationele planning, personeelsvoorziening en beleidsbetrokkenheid.

Amendement 160
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het Agentschap dient voor een 
beperkte periode te worden opgericht.
Bovendien moeten de werkmethoden en 
de effectiviteit van het Agentschap bij het 

(37) Het Agentschap dient voor onbeperkte 
tijd te worden opgericht en derhalve een 
permanent mandaat te hebben.
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verwezenlijken van zijn doelstellingen 
worden beoordeeld om te bepalen of de 
doelstellingen van het Agentschap nog 
steeds geldig zijn en, op basis daarvan, of 
de looptijd van de activiteiten van het 
Agentschap moet worden verlengd,

Or. en

Amendement 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht (hierna 
"het Agentschap" genoemd), dat als doel 
heeft bij te dragen tot een hoog en 
doeltreffend niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
informatiebeveiliging te vergroten en een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en op die manier bij te dragen tot 
de goede werking van de interne markt.

1. Bij deze verordening wordt een 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht (hierna 
"het Agentschap" genoemd), dat als doel 
heeft bij te dragen tot een hoog en 
doeltreffend niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
informatiebeveiliging te vergroten en een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en op die manier bij te dragen tot 
de goede werking van de interne markt en 
de totstandkoming van een volledig 
functionele digitale Europese interne 
markt.

Or. en

Amendement 162
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1



AM\877955NL.doc 29/73 PE472.314v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht (hierna 
"het Agentschap" genoemd), dat als doel 
heeft bij te dragen tot een hoog en 
doeltreffend niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
informatiebeveiliging te vergroten en een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en op die manier bij te dragen tot 
de goede werking van de interne markt.

1. Bij deze verordening wordt een 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht (hierna 
"het Agentschap"), dat als doel heeft bij te 
dragen tot een hoog niveau van netwerk-
en informatiebeveiliging in de Unie, het 
bewustzijn van netwerk- en 
informatiebeveiliging te vergroten en een 
cultuur van netwerk- en 
informatiebeveiliging ten behoeve van de 
burgers, consumenten, bedrijven en 
publieke organen in de Unie tot stand te 
brengen en te ondersteunen en op die 
manier bij te dragen tot de goede werking 
van de interne markt.

Or. ro

Amendement 163
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap verleent bijstand 
aan de Commissie, de overige instellingen 
van de Unie, de lidstaten en de industrie, 
met name mkb's, om te voldoen aan de 
eisen inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging in de huidige en 
toekomstige wetgeving van de Unie, en 
draagt op die manier bij tot de goede 
werking van de interne markt.

Or. en

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De doelstellingen en taken van het 
Agentschap doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de lidstaten inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging en laten 
in ieder geval de activiteiten op het gebied 
van openbare veiligheid, defensie, 
staatsveiligheid (inclusief de economische 
welvaart van de staat indien de 
vraagstukken verband houden met de 
staatsveiligheid) en activiteiten van de staat 
op het gebied van het strafrecht onverlet.

2. De doelstellingen en taken van het 
Agentschap vormen een aanvulling op de 
bevoegdheden van de lidstaten inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging en laten 
in ieder geval de activiteiten op het gebied 
van openbare veiligheid, defensie, 
staatsveiligheid (inclusief de economische 
welvaart van de staat indien de 
vraagstukken verband houden met de 
staatsveiligheid) en activiteiten van de staat 
op het gebied van het strafrecht onverlet.

Or. ro

Amendement 165
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap verleent bijstand aan de 
Commissie en de lidstaten om te voldoen 
aan de wet- en regelgevende eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

1. Het Agentschap verleent bijstand aan de 
Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement en de lidstaten om te voldoen 
aan de wet- en regelgevende eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

Or. ro

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap verleent bijstand aan de 
Commissie en de lidstaten om te voldoen 
aan de wet- en regelgevende eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

1. Het Agentschap ondersteunt de 
Commissie en de lidstaten om te voldoen 
aan de wet- en regelgevende eisen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
huidige en toekomstige wetgeving van de 
Unie, en draagt op die manier bij tot de 
goede werking van de interne markt.

Or. ro

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap zorgt ervoor dat de 
Unie en de lidstaten over de nodige 
bekwaamheid en paraatheid beschikken om 
problemen en incidenten op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

2. Het Agentschap helpt de Unie en de 
lidstaten om over de nodige bekwaamheid 
en paraatheid te beschikken om problemen 
en incidenten op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te voorkomen, op 
te sporen en aan te pakken.

Or. ro

Amendement 168
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap zorgt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van 
deskundigheid van hoog niveau en gebruikt 
deze deskundigheid om brede 
samenwerking tussen actoren uit de 
publieke en de private sector te stimuleren.

3. Het Agentschap zorgt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van 
deskundigheid van hoog niveau om zich op 
wereldniveau te ontwikkelen als hét 
kenniscentrum voor alle zaken op het 
gebied van cyberveiligheid, en gebruikt 
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deze deskundigheid om brede 
samenwerking tussen actoren uit de 
publieke en de private sector te stimuleren.

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap bevordert brede 
publiek-private samenwerking op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Or. ro

Amendement 170
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van 
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door de Commissie
advies, standpunten, technische en 
sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

a) de Commissie, de Raad en het 
Parlement, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van 
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door advies, 
standpunten, technische en 
sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. ro
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Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Commissie, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van 
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door de Commissie 
advies, standpunten, technische en 
sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

a) de Commissie, de organen van de Unie 
en de lidstaten, op verzoek of op eigen 
initiatief, bijstaan bij de ontwikkeling van 
beleid inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging door advies, 
standpunten, technische en 
sociaaleconomische analyses te 
verstrekken en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor de 
ontwikkeling en actualisering van de EU-
wetgeving op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. ro

Amendement 172
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de computercalamiteitenteams 
(CERT's) van de lidstaten bijstaan, een 
CERT-netwerk op EU-niveau oprichten 
en beheren, oefeningen en een pan-
Europese reactie coördineren bij een 
computercalamiteit die ten minste twee 
lidstaten treft;

Or. ro
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Amendement 173
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van een uitgebreide 
strategie van de Unie inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. en

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de samenwerking tussen de CERT's 
van de lidstaten en de EU bevorderen en 
ondersteunen;

Or. ro

Amendement 175
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de samenwerking vergemakkelijken 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie bij het leveren 
van inspanningen om incidenten op het
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken;

b) de samenwerking vergemakkelijken 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie bij het leveren 
van inspanningen om incidenten op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken; hiertoe 
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ontwikkelt en exploiteert het een 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing op Europese schaal dat als 
aanvulling op de eigen mechanismen van 
de lidstaten functioneert;

Or. en

Motivering

Bedreigingen van de cyberveiligheid houden zich al lang niet meer aan nationale grenzen, 
zodat ze niet met nationale structuren kunnen worden aangepakt. Cyberaanvallen kunnen in 
een periode van seconden tot geheel Europa bedreigende gebeurtenissen escaleren. Altijd als 
met de cyberveiligheid meer dan een lidstaat gemoeid is (als bron, doel of medium van een 
cyberaanval) moet ENISA kunnen ingrijpen, kunnen waarschuwen en de respons van de 
lidstaten kunnen coördineren.

Amendement 176
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de samenwerking vergemakkelijken 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie bij het leveren 
van inspanningen om incidenten op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te voorkomen, op te 
sporen en aan te pakken;

b) de samenwerking vergemakkelijken 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Europese instellingen en 
organen bij het leveren van inspanningen 
om incidenten op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te voorkomen, op 
te sporen en aan te pakken;

Or. ro

Amendement 177
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de lidstaten en de Europese instellingen c) de lidstaten en de Europese instellingen 
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en organen bijstaan in hun inspanningen 
om gegevens met betrekking tot netwerk-
en informatiebeveiliging te verzamelen, te 
analyseren en te verspreiden;

en organen bijstaan, hetzij op hun verzoek, 
hetzij op eigen initiatief, in hun 
inspanningen om gegevens met betrekking 
tot netwerk- en informatiebeveiliging te 
verzamelen, te analyseren en te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 178
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in samenwerking met de lidstaten en de 
Europese instellingen regelmatig de 
toestand van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa 
beoordelen;

d) in samenwerking met de lidstaten en de 
Europese instellingen regelmatig de 
toestand van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa 
beoordelen, hetzij op hun verzoek, hetzij 
op eigen initiatief;

Or. en

Amendement 179
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in samenwerking met de lidstaten en de 
Europese instellingen regelmatig de 
toestand van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa 
beoordelen;

d) in samenwerking met de lidstaten en de
instellingen van de Unie regelmatig de 
toestand van de netwerk- en 
informatiebeveiliging in Europa 
beoordelen;

Or. en
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Amendement 180
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen, 
en met name hun inspanningen om goede 
praktijken en normen te ontwikkelen en uit 
te wisselen;

e) samenwerking tussen de bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen 
en er actief mee samenwerken, met name
op het vlak van ontwikkeling, bevordering 
en uitwisseling van goede praktijken 
alsmede ontwikkeling en toepassing van 
gemeenschappelijke normen voor 
netwerk- en informatiebeveiliging;

Or. ro

Amendement 181
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen, 
en met name hun inspanningen om goede 
praktijken en normen te ontwikkelen en uit 
te wisselen;

e) een regelmatige samenwerking tussen 
bevoegde openbare organen in Europa 
bevorderen, en met name hun 
inspanningen om goede praktijken en 
normen te ontwikkelen en uit te wisselen 
en ook informatie en gegevens onder de 
lidstaten uit te wisselen;

Or. en

Amendement 182
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen, 
en met name hun inspanningen om goede 
praktijken en normen te ontwikkelen en uit 
te wisselen;

e) samenwerking tussen bevoegde 
openbare organen in Europa ondersteunen, 
en met name hun inspanningen om goede 
praktijken en normen op het terrein van de 
netwerk- en informatiebeveiliging 
alsmede een risicobeheerscultuur te 
ontwikkelen en uit te wisselen;

Or. en

Amendement 183
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de Unie en de lidstaten bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken en 
normen voor elektronische producten, 
systemen en diensten;

f) de Unie, de lidstaten, de overheidssector 
en de private sector bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken, netwerk-
en informatiebeveiligingsnormen en een 
cultuur van "informatiebeveiliging bij het 
ontwerp" te begunstigen voor 
elektronische en communicatienetwerken, 
producten, systemen en diensten;

Or. en

Motivering

Evenmin als de privacybescherming kan cyberbeveiliging als ad-hoc mechanisme of als 
gedachte achteraf bij elektronische en communicatienetwerken worden ingevoerd. Invoering 
van een cultuur en benadering van "informatiebeveiliging bij het ontwerp" bij de ontwikkeling 
van netwerken zal een veiliger Europees digitaal systeem opleveren.

Amendement 184
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de Unie en de lidstaten bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken en 
normen voor elektronische producten, 
systemen en diensten;

f) de Unie en de lidstaten op verzoek of op 
eigen initiatief bijstaan bij het 
aanmoedigen van het gebruik van 
risicobeheer en goede praktijken en 
normen voor elektronische producten, 
systemen en diensten;

Or. en

Amendement 185
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en hun inspanningen 
faciliteren om normen voor risicobeheer en 
voor de beveiliging van elektronische 
producten, netwerken en diensten te 
ontwikkelen en toe te passen;

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en hun inspanningen 
faciliteren om normen voor risicobeheer en 
voor de beveiliging van elektronische 
producten, netwerken, diensten en civiele –
publieke, private, dan wel publiek/private
- kritieke informatie-infrastructuren te 
ontwikkelen en toe te passen;

Or. en

Amendement 186
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en hun inspanningen 
faciliteren om normen voor risicobeheer en 
voor de beveiliging van elektronische 
producten, netwerken en diensten te 
ontwikkelen en toe te passen;

g) samenwerking tussen publieke en 
private belanghebbenden op EU-niveau 
ondersteunen, onder meer door informatie-
uitwisseling en bewustmaking te 
bevorderen, en hun inspanningen 
faciliteren om normen voor risicobeheer en 
voor de beveiliging van elektronische 
producten, netwerken en diensten, en ook 
van fysieke producten, netwerken en 
diensten die van voornoemde producten, 
netwerken en diensten afhankelijk zijn, te 
ontwikkelen en toe te passen;

Or. en

Amendement 187
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
aanmoedigen, inclusief aspecten van de 
strijd tegen cybercriminaliteit; de 
Commissie bijstand verlenen op het 
gebied van beleidsontwikkelingen die 
verband houden met aspecten van
netwerk- en informatiebeveiliging in de 
strijd tegen cybercriminaliteit;

h) uitwisseling van knowhow en goede 
praktijken op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging met andere organen 
van de Unie overwegen;

Or. fr

Motivering

Het Agentschap zou overleg kunnen plegen met andere EU-organen die zich met NIB 
bezighouden, zoals bijvoorbeeld de instanties die tegen cybercriminaliteit moeten optreden. 
Het is niet bevoegd wat de operationele kant daarvan betreft. Het Agentschap kan evenmin 
rechtstreeks samenwerken met de ordehandhavers en privacybeschermers van de lidstaten. 
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Met privacybeschermers moet via het netwerk van nationale contactpersonen 
gecommuniceerd worden.

Amendement 188
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
aanmoedigen, inclusief aspecten van de 
strijd tegen cybercriminaliteit; de 
Commissie bijstand verlenen op het gebied 
van beleidsontwikkelingen die verband 
houden met aspecten van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de strijd tegen 
cybercriminaliteit;

h) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
aanmoedigen, inclusief aspecten van de 
strijd tegen cybercriminaliteit; de 
Commissie en de lidstaten, op hun 
verzoek, bijstand verlenen op het gebied 
van beleidsontwikkelingen die verband 
houden met aspecten van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de strijd tegen 
cybercriminaliteit;

Or. en

Motivering

Gezien de systeemafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid bij de cyberbeveiliging 
moeten optimale praktijken en beleidsvormen op het niveau van de lidstaten worden 
gecoördineerd.

Amendement 189
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen, op verzoek, bijstaan in hun 
inspanningen om detectie-, analyse- en 
responscapaciteit op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen, op verzoek, bijstaan in hun 
inspanningen om detectie-, analyse- en 
responscapaciteit op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
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ontwikkelen; ontwikkelen, alsmede een kader voor de 
kennisgeving van inbreuken op de 
veiligheid;

Or. en

Amendement 190
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen, op verzoek, bijstaan in hun 
inspanningen om detectie-, analyse- en 
responscapaciteit op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen;

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen op hun verzoek of op eigen 
initiatief bijstaan in hun inspanningen om 
detectie-, analyse- en responscapaciteit op 
het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de lidstaten en Europese instellingen en 
organen, op verzoek, bijstaan in hun 
inspanningen om detectie-, analyse- en 
responscapaciteit op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen;

i) de Commissie, de lidstaten en Europese 
instellingen en organen, op verzoek, 
bijstaan in hun inspanningen om detectie-, 
analyse- en responscapaciteit op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging te 
ontwikkelen;

Or. ro

Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) overleg en uitwisseling van goede 
praktijken tussen de publieke en private 
sector, universiteiten en onderzoekscentra 
op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging aanmoedigen, 
inclusief aspecten van de strijd tegen 
cybercriminaliteit;

Or. ro

Motivering

Om oplossingen voor de bestrijding van cybercriminaliteit te ontwikkelen is samenwerking 
tussen de publieke en private sector nodig, maar ook met wetenschap en research.

Amendement 193
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de instellingen van de Unie en de 
lidstaten advies op verzoek of op eigen 
initiatief verstrekken over hun 
onderzoeksbehoeften op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging om hen 
in staat te stellen te reageren op bestaande 
en nieuwe risico's en dreigingen op dat 
gebied, en de technologie voor 
risicopreventie op doelmatige wijze te 
benutten;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) zich belasten met de oprichting van
en het toezicht op de werking van een 
volwassen Computercalamiteitenteam van 
de Europese Unie (EU CERT) teneinde 
tegenmaatregelen te nemen tegen 
cyberaanvallen op de instellingen, 
organen en agentschappen van de EU;

Or. en

Motivering

Door de EU CERT onder het toezicht van ENISA te plaatsen, wordt één referentiepunt voor 
cyberveiligheid in de EU geschapen. Een afzonderlijk CERT-orgaan van de EU betekent een 
duidelijke overlapping met de doelstellingen en taken van het ENISA, wat zal resulteren in 
conflicten, verdediging van het eigen terrein en een aanzienlijke verspilling van geld en 
moeite. Op het kritieke terrein van de cyberveiligheid kan de EU het zich niet veroorloven in 
een situatie terecht te komen waarin derden bij een cyberveiligheidsbedreiging "niet weten tot 
wie zij zich in de EU moeten wenden".

Amendement 195
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) op verzoek de Commissie en 
desbetreffende EU-organen of –
instellingen bij te staan door 
adviesverlening en het ter beschikking 
stellen van expertise bij de oprichting van 
het CERT van de Europese instellingen;

Or. en



AM\877955NL.doc 45/73 PE472.314v01-00

NL

Amendement 196
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) bij een ernstige cyberbedreiging en 
op expliciet verzoek van een lidstaat of 
een orgaan dan wel instelling van de
Europese Unie deze bijstaan bij 
operationele taken ter beveiliging van het 
getroffen netwerk of de getroffen 
infrastructuur dan wel gegevens;

Or. en

Amendement 197
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de dialoog en samenwerking tussen de 
Unie en derde landen en internationale 
organisaties ondersteunen, voor zover van 
toepassing in samenwerking met de 
Europese dienst voor extern optreden, 
teneinde internationale samenwerking en 
een gemeenschappelijke mondiale aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te bevorderen;

j) de dialoog en samenwerking tussen de 
Unie en derde landen en internationale 
organisaties ondersteunen, voor zover van 
toepassing in samenwerking met de 
Europese dienst voor extern optreden, 
teneinde internationale samenwerking en 
een gemeenschappelijke mondiale aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te bevorderen; het 
ENISA moet worden opgericht als het 
enige Europese contactpunt voor derde 
landen en internationale organisaties over 
alle kwesties in verband met 
cyberveiligheid;

Or. en
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Amendement 198
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de dialoog en samenwerking tussen de 
Unie en derde landen en internationale 
organisaties ondersteunen, voor zover van 
toepassing in samenwerking met de 
Europese dienst voor extern optreden, 
teneinde internationale samenwerking en 
een gemeenschappelijke mondiale aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging te bevorderen;

j) de dialoog en samenwerking tussen de 
Unie en derde landen en internationale
organisaties ondersteunen, voor zover van 
toepassing in samenwerking met de 
desbetreffende Europese organen of 
instellingen, teneinde internationale 
samenwerking en een gemeenschappelijke 
mondiale aanpak van problemen op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging te bevorderen;

Or. en

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) opleidingen door middel van diverse 
methoden aanbieden – live- en virtuele 
conferenties, mentoren, online en ter 
plaatse. De 
computerbeveiligingscursussen worden 
ontwikkeld door toonaangevende 
bedrijven op diverse gebieden en hebben 
betrekking op onder meer 
netwerkbeveiliging, gerechtelijk 
onderzoek, boekhouden, 
beveiligingsleiderschap en 
toepassingsveiligheid; 

Or. en
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Amendement 200
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de Commissie bijstand verlenen bij 
de formulering van een EU-strategie voor 
netwerk- en informatiebeveiliging;

Or. ro

Amendement 201
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter j bis tot en met j septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) in samenwerking met de Commissie 
en de lidstaten een omschrijving geven 
van gemeenschappelijke 
cyberveiligheidscertificaties, 
gedragsnormen en 
samenwerkingspraktijken tussen 
nationale en Europese CERT's en tussen 
deze instanties onderling. Het Agentschap 
raadpleegt ook de relevante 
belanghebbenden voor het omschrijven 
van vergelijkbare 
cyberbeveiligingsmaatregelen voor private 
netwerken en infrastructuren;
j ter) bevorderen en ondersteunen van de 
samenwerking tussen de relevante 
lidstaten en Europese CERT's en van de 
onderlinge samenwerking van deze staten 
en instanties bij incidenten, aanvallen of 
storingen in netwerken of systemen die 
door hen worden beheerd of beveiligd;
j quater) steun verlenen aan het opzetten 
– waar nodig en op verzoek van de 
desbetreffende lidstaat - van een 24 uur 
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per week inzetbare responsdienst bij het 
desbetreffende CERT en het leveren van 
de noodzakelijke expertise om een 
onmiddellijke reactie te kunnen geven, 
zodat een gecoördineerd en snel werkend 
geheel Europa bestrijkend responssysteem 
voor cyberaanvallen, - incidenten of -
storingen wordt gecreëerd;
j quinquies) bevorderen dat een Europese 
"contactpuntengids" tot stand komt en 
bevorderen dat tussen voornoemde 
CERT's en tussen deze instanties 
onderling een verdeling van 
verantwoordelijkheden en een 
uitwisseling van informatie en optimale 
praktijken plaatsvindt;
j sexies) voortzetten van de coördinatie 
van de pan-Europese oefeningen ter 
voorbereiding op het opvangen van 
cyberaanvallen, het analyseren van hun 
resultaten en het bepalen van de door de 
lidstaten en de EU te nemen stappen, 
alsmede de bevordering van de deelname 
van gelijkgestemde derde partners aan 
dergelijke oefeningen; 
j septies) ter beschikking stellen van 
expertise en advies aan lidstaten en 
Europese instellingen met het oog op het 
deelname aan internationale fora over 
netwerk- en informatiebeveiliging en 
cyberveiligheid;

Or. en

Motivering

Ad punt c): Het automatiseren van beveiliging is niet voldoende voor het bieden van een 
goede netwerkinformatiebeveiliging tegen complexe incidenten of aanvallen. Menselijke 
interactie, coördinatie en expertise moet in elke lidstaat 24 uur per week ter beschikking zijn.

Amendement 202
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Agentschap kan op eigen 
initiatief handelen binnen het 
toepassingsgebied en de doelstellingen 
van deze Verordening. Indien een lidstaat 
het Agentschap heeft verzocht op te 
treden, doet het Agentschap zijn 
aanbevelingen en informeert de lidstaat 
het Agentschap hoe er gevolg is gegeven 
aan zijn aanbevelingen.

Or. en

Amendement 203
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het agentschap treedt proactief op 
bij het gebruik en het analyseren van 
nieuwe, opkomende ICT-technologieën. 
Het Agentschap reageert effectief op de 
veiligheidsrisico's en –bedreigingen als 
gevolg van nieuwe, opkomende ICT-
technologieën.

Or. en

Amendement 204
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bepaalt de algemene 
richting van de werkzaamheden van het 
Agentschap en ziet erop toe dat de 

1. De raad van bestuur bepaalt de algemene 
richting van de werkzaamheden van het 
Agentschap en ziet erop toe dat de 
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werkzaamheden van het Agentschap in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde regels en 
beginselen. De raad van bestuur zorgt ook
voor samenhang tussen de werkzaamheden 
van het Agentschap en de activiteiten op 
het niveau van de lidstaten en de Unie.

werkzaamheden van het Agentschap in 
overeenstemming zijn met de in deze 
verordening vastgestelde regels en 
beginselen. Hij ziet op een efficiënte 
werking van het Agentschap toe. Ook 
zorgt hij voor samenhang tussen de 
werkzaamheden van het Agentschap en de 
activiteiten op het niveau van de lidstaten 
en de Unie. De raad van bestuur stelt alle 
administratieve regelingen met derde 
landen vast en hecht zijn goedkeuring aan 
alle overige initiatieven met een 
internationale dimensie.

Or. en

Motivering

De tekst over de regelingen met derde landen enz. vloeit voort uit de aanbevelingen in de IWG 
agentschappen.

Amendement 205
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt zijn reglement 
van orde vast, in overleg met de relevante 
diensten van de Commissie.

2. De raad van bestuur stelt het reglement 
van orde vast voor zichzelf en voor het 
dagelijks bestuur, in overleg met de 
Commissie. In het reglement van orde 
wordt gelet op een evenwichtige 
vertegenwoordiging van leden van de raad 
van bestuur in het dagelijks bestuur, met 
inachtneming van de noodzaak rekening 
te houden met de capaciteiten van de 
lidstaten op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en met de 
continuïteit en efficiency van het dagelijks 
bestuur. Het reglement van orde voorziet 
in snelle besluitvorming hetzij via een 
schriftelijke procedure hetzij via video-
conferencing.
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Or. en

Motivering

Ter wille van evenwichtigheid en efficiency moeten in het reglement van orde van het 
Agentschap bepalingen over de samenstelling van het dagelijks bestuur worden opgenomen.
De schrapping van de"diensten" van de Commissie is in overeenstemming met de tekst van de 
Raad. De rol van de Commissie moet echter groter zijn dan alleen een adviesverlenende, 
zoals wordt voorgesteld door de Raad.

Amendement 206
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De raad van bestuur kan het meerjarig 
personeelsbeleidsplan vaststellen, na 
overleg met de diensten van de Commissie 
en na de begrotingautoriteit in kennis te 
hebben gesteld.

9. De raad van bestuur stelt het meerjarig 
personeelsbeleidsplan vast, na overleg met 
de diensten van de Commissie en na de 
begrotingautoriteit in kennis te hebben 
gesteld.

Or. en

Amendement 207
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De raad van bestuur kan het meerjarig 
personeelsbeleidsplan vaststellen, na 
overleg met de diensten van de Commissie 
en na de begrotingautoriteit in kennis te 
hebben gesteld.

9. De raad van bestuur stelt het meerjarig 
personeelsbeleidsplan vast, na overleg met 
de diensten van de Commissie en na de 
begrotingautoriteit in kennis te hebben 
gesteld.

Or. en
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Amendement 208
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De raad van bestuur stelt criteria 
vast aan de hand waarvan jaarlijks de 
werkzaamheden van het Agentschap 
kunnen worden geanalyseerd en 
maatregelen kunnen worden genomen om 
de doelmatigheid van het Agentschap te 
verbeteren.

Or. ro

Amendement 209
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie door 
de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, die 
gemachtigd is namens die lidstaat op te 
treden, en drie door de Commissie 
benoemde vertegenwoordigers zonder 
stemrecht. Leden van de raad van bestuur 
kunnen worden vervangen door hun 
plaatsvervangers conform het reglement 
van orde van de raad van bestuur.

a) de ict-industrie,
b) consumentenorganisaties,
c) universitaire deskundigen inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging.

Or. en
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Amendement 210
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie door 
de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie door 
de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, drie door het Europees 
Parlement benoemde vertegenwoordigers,
die ieder één van de volgende groepen 
vertegenwoordigen:

Or. ro

Amendement 211
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van de raad van bestuur en hun 
plaatsvervangers worden benoemd op basis 
van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging.

2. De leden van de raad van bestuur en hun 
plaatsvervangers worden benoemd op basis 
van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging. Zij beschikken 
ook over de nodige leidinggevende, 
administratieve en begrotingstechnische 
vaardigheden om de in artikel 5 
genoemde taken te vervullen. De door de 
Commissie benoemde leden van de raad 
van bestuur hebben een directeurspost of 
hoger. De door de lidstaten benoemde 
leden van de raad van bestuur hebben een 
anciënniteit die overeenkomt met die van 
de door de Commissie benoemde leden 
van de raad van bestuur.

Or. en
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Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de 
vertegenwoordigers van de in lid 1, onder 
a), b) en c), vermelde groepen bedraagt 
vier jaar. Deze ambtstermijn kan eenmaal 
worden verlengd. Als een 
vertegenwoordiger niet langer deel wenst 
uit te maken van een belangengroep, stelt 
de Commissie een plaatsvervanger aan.

3. De ambtstermijn van de 
vertegenwoordigers van de in lid 1, onder 
a), b) en c), vermelde groepen bedraagt 
drie jaar. Deze ambtstermijn kan eenmaal 
worden verlengd. Als een 
vertegenwoordiger niet langer deel wenst 
uit te maken van een belangengroep, stelt 
de Commissie een plaatsvervanger aan.

Or. ro

Amendement 213
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur belegt tweemaal per 
jaar een gewone vergadering. Op verzoek 
van de voorzitter of van ten minste een 
derde van zijn stemgerechtigde leden 
belegt de raad van bestuur ook 
buitengewone vergaderingen.

2. De raad van bestuur belegt eenmaal per 
jaar een gewone vergadering. Op verzoek 
van de voorzitter of van ten minste een 
derde van zijn stemgerechtigde leden 
belegt de raad van bestuur ook 
buitengewone vergaderingen.

Or. en

Motivering

Als uitvloeisel van de invoering van een dagelijks bestuur om de interne werking van het 
Agentschap doelmatiger te doen verlopen, moet het aantal buitengewone vergaderingen van 
de raad van bestuur (die voor aanzienlijke administratieve lasten en kosten zorgen) tot een 
per jaar worden beperkt. Op het punt van de buitengewone vergaderingen introduceert het 
ontwerpverslag het gebruik van eenvoudige, versnelde procedures, zoals video-conferencing.
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Amendement 214
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de vaststelling van het reglement 
van orde van het Agentschap, het 
huishoudelijk reglement, de begroting, het 
jaarlijkse werkprogramma, alsmede voor 
de benoeming, termijnverlenging en 
ambtsontheffing van de uitvoerend 
directeur is een tweederde meerderheid van 
alle stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur vereist.

2. Voor de vaststelling van het reglement 
van orde van het Agentschap, het 
huishoudelijk reglement, de begroting, het 
jaarlijkse werkprogramma, alsmede voor 
de benoeming of het ontslag van de 
uitvoerend directeur is een tweederde 
meerderheid van alle stemgerechtigde 
leden van de raad van bestuur vereist.

Or. en

Amendement 215
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ter bevordering van de 
transparantie en een soepel 
besluitvormingsproces van de raad van 
bestuur wordt bij verhindering wegens 
onvoorziene en zwaarwegende 
omstandigheden van ten minste drie van 
zijn leden stemming door middel van 
video-conferencing toegestaan.

Or. en

Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur kan door de 
raad van bestuur uit zijn functie worden 
ontheven. De uitvoerend directeur wordt 
benoemd voor een ambtstermijn van vijf 
jaar op basis van een door de Commissie 
opgestelde kandidatenlijst, op grond van 
verdiensten en bewezen administratieve en 
bestuurlijke vaardigheden, alsmede 
specifieke bevoegdheid en ervaring. Vóór 
de benoeming kan de door de raad van 
bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

2. De uitvoerend directeur wordt door de 
raad van bestuur benoemd en ontslagen, 
na bevestiging door het Europees 
Parlement. De uitvoerend directeur wordt 
benoemd voor een ambtstermijn van vijf 
jaar op basis van een door de Commissie 
opgestelde kandidatenlijst, op grond van 
verdiensten en bewezen administratieve en 
bestuurlijke vaardigheden, alsmede 
specifieke bevoegdheid en ervaring. De 
Commissie organiseert een algemeen 
vergelijkend onderzoek om een lijst van 
geschikte kandidaten samen te stellen.
Vóór de benoeming worden de door de 
raad van bestuur gekozen kandidaat en de 
overige kandidaten van de door de 
Commissie voorgestelde kandidatenlijst
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

Or. en

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en rekening houdende 
met het evaluatieverslag de ambtstermijn 
van de uitvoerend directeur met ten 
hoogste drie jaar verlengen, maar alleen 
indien zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het Agentschap kan 
worden verantwoord.

Schrappen
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Or. en

Amendement 218
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de uitvoerend directeur 
worden gevraagd een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Schrappen

Or. en

Amendement 219
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat aan 
de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de uitvoerend directeur 
worden gevraagd een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de drie maanden die 
voorafgaan aan de verlenging van zijn of 
haar ambtstermijn wordt de uitvoerend 
directeur gevraagd een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Or. en
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Amendement 220
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de uitvoerend directeur in 
functie totdat er een opvolger is 
aangewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en 
ordehandhavings- en 
privacybeschermingsautoriteiten.

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties en universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Or. fr

Motivering

De permanente groep van belanghebbenden biedt het bedrijfsleven, consumentenorganisaties 
en deskundigen de gelegenheid om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van het 
Agentschap en hun inbreng te geven. Het is niet de bedoeling dat de ordehandhavers en 
privacybeschermers van de lidstaten hun inbreng geven. De Europese instanties die zich met 
de bestrijding van de cybercriminaliteit bezighouden kunnen vooor vergaderingen van de 
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raad van bestuur van het Agentschap worden uitgenodigd en een inbreng geven in ad hoc-
werkgroepen.

Amendement 222
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
dienstverleners op het gebied van 
elektronische communicatienetwerken of 
verleners van andere diensten, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging, ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten en 
andere in aanmerking komende 
belanghebbenden, zoals de Groep van 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en –diensten 
(BEREC).

Or. en

Amendement 223
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen van 
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relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

internationale faam die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, 
zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

Or. en

Amendement 224
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit deskundigen die de 
relevante belanghebbenden 
vertegenwoordigen, zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

1. De raad van bestuur richt, op voorstel 
van de uitvoerend directeur, een 
permanente groep van belanghebbenden 
op, samengesteld uit vooraanstaande
deskundigen die de relevante 
belanghebbenden vertegenwoordigen, 
zoals de ict-industrie, 
consumentenorganisaties, universitaire 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en ordehandhavings-
en privacybeschermingsautoriteiten.

Or. ro

Amendement 225
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De groep wordt voorgezeten door de 
uitvoerend directeur.

3. De groep wordt voorgezeten door de 
uitvoerend directeur of door een ander lid 
dat hij of zij per geval benoemt.
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Or. en

Amendement 226
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 14, onthult het 
Agentschap aan derden geen verwerkte of 
ontvangen informatie waarvoor om 
vertrouwelijke behandeling is gevraagd.

1. Onverminderd artikel 14, onthult het 
Agentschap aan derden geen niet-
gerubriceerde verwerkte of ontvangen 
informatie, geheel of gedeeltelijk,
waarvoor een met redenen omkleed 
verzoek om vertrouwelijke behandeling is 
ingediend. Indien het Agentschap van 
mening is dat de informatie, geheel of 
gedeeltelijk, openbaar kan worden 
gemaakt, raadpleegt het de partij die de 
informatie verstrekt heeft en gaat 
uitsluitend tot openbaarmaking over 
nadat de partij die de informatie heeft 
verstrekt met openbaarmaking akkoord is 
gegaan.

Or. en

Amendement 227
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven van het Agentschap hebben 
betrekking op het personeel, 
administratieve en technische 
ondersteuning, infrastructuur, 
werkingskosten en uitgaven die 
voortvloeien uit contracten met derden.

2. De uitgaven van het Agentschap hebben 
betrekking op het personeel, 
administratieve en technische 
ondersteuning, infrastructuur, 
werkingskosten en uitgaven die 
voortvloeien uit contracten met derden. De 
administratieve en personeelsuitgaven 
mogen niet meer dan 40% van het totale 
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budget uitmaken.

Or. ro

Amendement 228
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur voert de 
begroting van het Agentschap uit.

1. De uitvoerend directeur is belast met de 
tenuitvoerlegging van de begroting van het 
Agentschap.

Or. en

Amendement 229
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur voert de 
begroting van het Agentschap uit.

1. De uitvoerend directeur is belast met de 
tenuitvoerlegging van de begroting van het 
Agentschap.

Or. en

Amendement 230
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur voert de 
begroting van het Agentschap uit.

1. De uitvoerend directeur is belast met de 
tenuitvoerlegging van de begroting van het 
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Agentschap.

Or. en

Amendement 231
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtspositie Juridische status en zetel

Or. nl

Amendement 232
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de reactiecapaciteit van het 
Agentschap te vergroten, zijn efficiency te 
verbeteren en een nauwer contact met de 
instellingen van de Unie te 
vergemakkelijken, wordt in Brussel een 
permanent verbindingsbureau ingericht.

Or. en

Amendement 233
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De zetel zal opnieuw door de Raad 
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worden overwogen met inachtneming van 
de noodzaak een efficiënte en effectieve 
werking van het Agentschap te 
garanderen.

Or. en

Amendement 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap wordt gevestigd in 
Heraklion, Kreta.

Or. en

Motivering

De studie van her ENISA heeft aangetoond dat het Agentschap, gezien zijn geringe omvang, 
soepel en efficiënt vanaf Heraklion, Kreta, kan opereren. Verder dient te worden overwogen 
dat een agentschap voor cyberveiligheid met het oog op zijn rol efficiënt vanuit iedere 
willekeurige plaats in Europa kan functioneren. Administratieve kwesties en andere potentiële 
operationele zaken moeten worden aangepakt door een beter beheer, voldoende personeel en 
een volledig gebruik van instrumenten op het gebied van de informatietechnologie.

Amendement 235
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap wordt gevestigd in 
Brussel.

Or. nl
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Amendement 236
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De administratieve staf mag niet 
meer dan 20% van het totale 
personeelsbestand beslaan.

Or. ro

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap kan contacten 
onderhouden en samenwerken met 
overige derde landen en internationale 
organisaties en intergouvernementele 
organen op het terrein van de netwerk- en 
informatiebeveiliging, en hen in 
voorkomende gevallen laten deelnemen 
aan relevante werkzaamheden van het 
Agentschap. Hun eventuele deelneming 
moet door de uitvoerend directeur ter 
goedkeuring aan de raad van bestuur
worden voorgelegd.

Or. en

Motivering

Het ENISA moet functioneren als middelpunt voor informatie en beleidsontwikkeling in 
verband met de Europese netwerk- en informatiebeveiliging en dient een actieve rol te spelen 
bij de instelling en vormgeving van een veilige wereldomspannend internetsysteem. Daarom 
moet het nauwe contacten onderhouden met derde landen en internationale organen en 
instellingen als ICANN, ITU, IGF, IANA, IETF, ISOC, enz.
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Amendement 238
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Agentschap kan contacten 
onderhouden en samenwerken met 
overige derde landen, en hen in 
voorkomende gevallen laten deelnemen 
aan relevante werkzaamheden van het 
Agentschap. Ter stimulering van de 
internationale dialoog en samenwerking 
raadpleegt de Commissie het Agentschap 
ook in voorkomend geval bij 
internationaal relevante kwesties.

Or. en

Amendement 239
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het Agentschap steunt het externe 
beleid van de Unie ten aanzien van 
netwerk- en informatiebeveiliging in 
nauwe samenwerking met de Europese 
Dienst voor Extern Optreden (EEAS);

Or. en

Amendement 240
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

1. Binnen vijf jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing worden de impact en de 
effectiviteit van het Agentschap bij het 
verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap beoordeeld. De Commissie 
voert deze toetsing met name uit om na te 
gaan of het Agentschap nog steeds een 
effectief instrument is en om te beoordelen 
of de verordening moet worden herzien 
om de operationele capaciteiten van het 
Agentschap verder uit te breiden.

Or. en

Amendement 241
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
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toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
verordening moet worden herzien om de 
operationele capaciteiten van het 
Agentschap verder uit te breiden.

Or. en

Amendement 242
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

1. Eens in de drie jaar voert de Commissie, 
rekening houdend met het standpunt van 
alle belanghebbenden, een evaluatie uit op 
basis van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap voldoende effectief is en welke 
maatregelen tot verbetering van de 
effectiviteit kunnen leiden.

Or. ro

Amendement 243
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap aan zijn meerjarig 
arbeidsprogramma voldoet en om te 
bepalen of het Agentschap versterkt moet 
worden of dat zijn mandaat verlengd of 
aangepast moet worden.

Or. en

Amendement 244
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening 
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 

1. Binnen vijf jaar na de in artikel 34 
vermelde datum van oprichting van het 
Agentschap voert de Commissie, rekening
houdend met het standpunt van alle 
belanghebbenden, een toetsing uit op basis 
van het met de raad van bestuur 
overeengekomen mandaat. In het kader van 
deze toetsing beoordeelt de Commissie de 
impact en effectiviteit van het Agentschap 
bij het verwezenlijken van de in artikel 2 
uiteengezette doelstellingen, en de 
effectiviteit van de werkmethoden van het 
Agentschap. De Commissie voert deze 
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toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
looptijd van het Agentschap verder moet 
worden verlengd na afloop van de in 
artikel 34 gespecificeerde termijn.

toetsing met name uit om na te gaan of het 
Agentschap nog steeds een effectief 
instrument is en om te beoordelen of de 
verordening moet worden herzien om de 
operationele capaciteiten van het 
Agentschap verder uit te breiden.

Or. en

Amendement 245
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat van vestiging zorgt voor zo 
gunstig mogelijke voorwaarden voor de 
soepele en vlotte werking van het 
Agentschap.

De lidstaat van vestiging en de lidstaat 
waarin het verbindingsbureau van het 
Agentschap zich bevindt zorgen voor zo 
gunstig mogelijke voorwaarden voor de 
soepele en vlotte werking van het 
Agentschap.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De gastlidstaat zorgt ervoor dat het 
Agentschap in optimale omstandigheden 
kan werken, waartoe gerekend moeten 
worden: een passende 
gebouweninfrastructuur, 
communicatiefaciliteiten, meertalig 
onderwijs met een Europese dimensie en 
een adequate vervoersinfrastructuur.
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Or. en

Amendement 247
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De regelingen in verband met de 
huisvesting van het Bureau in de lidstaat 
van vestiging en de voorzieningen die deze 
lidstaat ter beschikking moet stellen, 
alsmede de bijzondere regels die in deze 
lidstaat van toepassing zijn op de 
uitvoerend directeur, de leden van de raad 
van bestuur en de personeelsleden van het 
Agentschap en hun gezinsleden, worden 
vastgelegd in een hernieuwde 
zetelovereenkomsten tussen het 
Agentschap en de gastlidstaat.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Duur

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van vijf 
jaar.

Or. en
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Motivering

Het ENISA blijft een van de weinige Europese agentschappen dat geen permanent mandaat 
heeft. Een korter mandaat schaadt de lange-termijnvooruitzichten van het ENISA op de 
punten strategische en operationele planning, personeelsvoorziening en beleidsbetrokkenheid.

Amendement 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van vijf
jaar.

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van 
zeven jaar.

Or. pl

Motivering

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

Amendement 250
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van vijf 
jaar.

Het Agentschap wordt met ingang van […] 
voor onbeperkte tijd opgericht.

Or. en
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Amendement 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Agentschap wordt opgericht met 
ingang van […] voor een periode van vijf 
jaar.

Het Agentschap wordt met ingang van […] 
voor onbeperkte tijd opgericht.

Or. en


