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Poprawka 124
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA)

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Nową Agencję Unii 
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (NEUNISA)

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana nazwa alternatywna podkreślałaby utworzenie nowej, bardziej skutecznej 
Unijnej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

Poprawka 125
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA)

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 126
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się taki samymi 
niezbędnymi usługami jak dostawa energii 
elektrycznej czy wody. Zakłócenia 
w świadczeniu tych usług mogą 
powodować znaczne szkody ekonomiczne, 
co wskazuje na znaczenie środków 
zwiększających ochronę i odporność, 
których celem jest zapewnienie ciągłości 
krytycznych usług. Zapewnienie 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych, 
w szczególności ich integralności 
i dostępności, stanowi coraz większe 
wyzwanie. Budzi to rosnące obawy 
społeczeństwa, głównie ze względu na 
możliwość pojawiania się problemów 
wynikających ze złożoności systemu, 
błędów oraz ataków, które mogą mieć 
konsekwencje dla infrastruktury fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się taki samymi 
niezbędnymi usługami jak dostawa energii 
elektrycznej czy wody. Sieci łączności 
pełnią funkcję katalizatorów rozwoju 
społecznego i innowacji, ponieważ 
zwielokrotniają wpływ technologii i 
kształtują zachowania konsumentów, 
modele biznesowe, branże przemysłu oraz 
obywatelstwo i uczestnictwo polityczne.
Zakłócenia w świadczeniu tych usług mogą 
powodować znaczne szkody fizyczne, 
społeczne i ekonomiczne, co wskazuje na 
znaczenie środków zwiększających 
ochronę i odporność, których celem jest 
zapewnienie ciągłości krytycznych usług. 
Zapewnienie bezpieczeństwa łączności 
i infrastruktury elektronicznej oraz usług 
elektronicznych, w szczególności ich 
integralności i dostępności, stanowi coraz 
większe wyzwanie. Budzi to rosnące 
obawy społeczeństwa, głównie ze względu 
na możliwość pojawiania się problemów 
wynikających ze złożoności systemu, 
awarii, braków systemowych, błędów oraz 
ataków, które mogą mieć konsekwencje 
dla infrastruktury elektronicznej i fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

Or. en

Poprawka 127
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Charakter zagrożeń zmienia się cały 
czas, a incydenty w zakresie 
bezpieczeństwa mogą podważać zaufanie 
użytkowników. O ile poważne zakłócenia 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych 
mogą mieć istotne skutki gospodarcze i 
społeczne, o tyle przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa oraz problemy i 
uciążliwości występujące na co dzień mogą 
również powodować erozję zaufania do 
technologii, sieci i usług.

(2) Charakter zagrożeń zmienia się cały 
czas, a incydenty w zakresie 
bezpieczeństwa mogą podważać zaufanie 
użytkowników. O ile poważne zakłócenia 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych 
mogą mieć istotne skutki gospodarcze i 
społeczne, a nawet zagrażać życiu
ludzkiemu, o tyle przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa oraz problemy i 
uciążliwości występujące na co dzień mogą 
również powodować erozję zaufania do 
technologii, sieci i usług.

Or. en

Poprawka 128
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Regularna ocena stanu bezpieczeństwa 
sieci i informacji w Europie, oparta na 
wiarygodnych danych Europejskich, ma 
zatem znaczenie dla decydentów, branży i 
użytkowników.

(3) Regularna ocena stanu bezpieczeństwa 
sieci i informacji w Europie, oparta na 
wiarygodnych danych europejskich oraz 
na systematycznej prognozie przyszłych 
zmian, wyzwań i zagrożeń, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i globalnym, ma 
zatem znaczenie dla decydentów, branży i 
użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Jak pokazały ostatnie ataki cybernetyczne, bezpieczeństwo sieci i informacji nie jest wyłącznie 
kwestią europejską, lecz także globalną. Działania europejskie i polityka europejska 
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego nie mogą być introspektywne i reaktywne. ENISA 
powinna natomiast mieć globalną i proaktywną opinię na temat tego, w jaki sposób należy 
zapewnić bezpieczny ekosystem sieci elektronicznej.
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Poprawka 129
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki.

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki. Rząd grecki 
ustalił, że ENISA powinna mieć siedzibę 
w Heraklionie na Krecie. Ustalenie to 
budzi poważne wątpliwości co do 
skuteczności i efektywności Agencji i w 
związku z tym Rada powinna ponownie 
rozważyć odnośną decyzję, uwzględniając 
te parametry.

Or. en

Poprawka 130
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki.

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji i jak określił rząd 
grecki, siedziba ta będzie zlokalizowana w 
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Heraklionie na Krecie.

Or. en

Poprawka 131
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu utworzenia Agencji
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
sieci i informacji zmieniają się wraz 
z ewolucją technologii, rynku i sytuacji 
społeczno-gospodarczej i są przedmiotem 
pogłębionej refleksji i debaty. W 
odpowiedzi na zmieniające się wyzwania 
Unia zaktualizowała swoje priorytety 
dotyczące polityki bezpieczeństwa sieci 
i informacji w szeregu dokumentów, m.in. 
w komunikacie Komisji z 2006 r. 
w sprawie strategii na rzecz bezpiecznego 
społeczeństwa informacyjnego – „Dialog, 
partnerstwo i przejmowanie inicjatywy”, 
rezolucji Rady z 2007 r. w sprawie strategii 
na rzecz bezpiecznego społeczeństwa 
informacyjnego w Europie, komunikacie 
z 2009 r. w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej „Ochrona 
Europy przed zakrojonymi na szeroką 
skalę atakami i zakłóceniami 
cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, 
bezpieczeństwa i odporności”, konkluzjach 
prezydencji z konferencji ministerialnej 
w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej (CIIP) oraz 
rezolucji Rady z 2009 r. w sprawie 
wspólnego europejskiego podejścia do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Dostrzeżono konieczność 
zmodernizowania i wzmocnienia Agencji, 
aby skutecznie wesprzeć wysiłki instytucji 
europejskich i państw członkowskich 
zmierzające do budowy w Europie 

(6) Od czasu utworzenia ENISA wyzwania 
związane z bezpieczeństwem sieci 
i informacji zmieniają się wraz z ewolucją 
technologii, rynku i sytuacji społeczno-
gospodarczej i są przedmiotem pogłębionej 
refleksji i debaty. W odpowiedzi na 
zmieniające się wyzwania Unia 
zaktualizowała swoje priorytety dotyczące 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji 
w szeregu dokumentów, m.in. 
w komunikacie Komisji z 2006 r. 
w sprawie strategii na rzecz bezpiecznego 
społeczeństwa informacyjnego – „Dialog, 
partnerstwo i przejmowanie inicjatywy”, 
rezolucji Rady z 2007 r. w sprawie strategii 
na rzecz bezpiecznego społeczeństwa 
informacyjnego w Europie, komunikacie 
z 2009 r. w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej „Ochrona 
Europy przed zakrojonymi na szeroką 
skalę atakami i zakłóceniami 
cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, 
bezpieczeństwa i odporności”, konkluzjach 
prezydencji z konferencji ministerialnej 
w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej (CIIP) oraz 
rezolucji Rady z 2009 r. w sprawie 
wspólnego europejskiego podejścia do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Dostrzeżono konieczność 
zmodernizowania i wzmocnienia Agencji, 
aby skutecznie wesprzeć wysiłki instytucji 
europejskich i państw członkowskich 
zmierzające do budowy w Europie 
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potencjału umożliwiającego sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem sieci i informacji. 
Niedawno Komisja przyjęła europejską 
agendę cyfrową, która jest flagową 
inicjatywą realizowaną w ramach strategii 
„Europa 2020”. Celem tej kompleksowej 
agendy jest wykorzystanie i zwiększanie 
potencjału TIK w celu przełożenia go na 
zrównoważony wzrost i innowacje. 
Zwiększanie zaufania do społeczeństwa 
informacyjnego jest jednym z kluczowych 
celów tej kompleksowej agendy, w ramach 
której zapowiedziano podjęcie przez 
Komisję szeregu działań 
w przedmiotowym obszarze, łącznie 
z niniejszym wnioskiem.

potencjału umożliwiającego sprostanie 
wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem sieci i informacji. 
Niedawno Komisja przyjęła europejską 
agendę cyfrową, która jest flagową 
inicjatywą realizowaną w ramach strategii 
„Europa 2020”. Celem tej kompleksowej 
agendy jest wykorzystanie i zwiększanie 
potencjału TIK w celu przełożenia go na 
zrównoważony wzrost i innowacje. 
Zwiększanie zaufania do społeczeństwa 
informacyjnego jest jednym z kluczowych 
celów tej kompleksowej agendy, w ramach 
której zapowiedziano podjęcie przez 
Komisję szeregu działań 
w przedmiotowym obszarze, łącznie 
z niniejszym wnioskiem.

Or. en

Poprawka 132
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i Komisję różnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych. Niejednolite stosowanie 
tych wymogów może powodować 
nieskuteczność i tworzyć przeszkody na 
rynku wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych i 
udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie i 
instytucje europejskie. Agencja może 
zaspokajać te potrzeby poprzez osiąganie i 
utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy 

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i Komisję różnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych. Niejednolite stosowanie 
tych wymogów może powodować 
nieskuteczność i tworzyć przeszkody na 
rynku wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych i 
udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie i 
instytucje europejskie oraz które 
odgrywałoby ważną rolę zwłaszcza w 
zapobieganiu problemom związanym z 
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specjalistycznej oraz pomaganie państwom 
członkowskim i Komisji, a w rezultacie 
środowisku przedsiębiorców, w spełnianiu 
wymogów prawnych i regulacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

bezpieczeństwem sieci i informacji lub w 
szybkim reagowaniu na te problemy i ich 
rozwiązywaniu. Agencja może zaspokajać 
te potrzeby poprzez osiąganie i 
utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy 
specjalistycznej oraz pomaganie państwom 
członkowskim i Komisji, a w rezultacie 
środowisku przedsiębiorców, w spełnianiu 
wymogów prawnych i regulacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. lt

Poprawka 133
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz
promując wymianę dobrych praktyk.

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych 
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo,
promując wymianę dobrych praktyk oraz 
przedstawiając propozycje polityczne.

Or. en

Poprawka 134
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
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bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania i propagowania kultury 
bezpieczeństwa sieci i informacji na rzecz 
obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw 
oraz organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 135
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Biorąc pod uwagę rosnące 
znaczenie sieci elektronicznych i łączności 
elektronicznej, które już stanowią 
podstawę europejskiej gospodarki, oraz 
obecne rozmiary gospodarki cyfrowej, 
należy znacznie zwiększyć zasoby 
finansowe i ludzkie przyznawane Agencji, 
odpowiednio do jej wzmocnionej roli i 
zadań, a także do jej istotnego znaczenia 
dla ochrony europejskiego ekosystemu 
cyfrowego.

Or. en

Poprawka 136
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
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jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego. Agencja 
powinna pomagać Komisji i państwom
członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego, a 
zwłaszcza dostawców sieci i usług 
łączności elektronicznej, producentów 
sprzętu sieciowego i sprzedawców 
oprogramowania. Agencja powinna 
pomagać Komisji i państwom 
członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

Or. en

Poprawka 137
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
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odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego. Agencja 
powinna pomagać Komisji i państwom 
członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację i współpracę z 
państwami członkowskimi oraz zacieśniać 
współpracę między zainteresowanymi 
stronami w Europie, w szczególności 
poprzez włączanie w swoje działania 
właściwych organów krajowych i 
europejskich oraz ekspertów o wysokich 
kompetencjach w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji z sektora 
prywatnego. Agencja powinna pomagać 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i 
państwom członkowskim w zakresie 
dialogu prowadzonego przez nie z branżą 
w celu rozwiązywania problemów 
dotyczących bezpieczeństwa sprzętu i 
oprogramowania, przyczyniając się tym 
samym do realizacji wspólnego podejścia 
do bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. ro

Poprawka 138
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
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łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami w 
Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji z sektora prywatnego. Agencja 
powinna pomagać Komisji i państwom 
członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, Komisją i, w stosownych 
przypadkach, zainteresowanymi stronami, 
stanu bezpieczeństwa sieci i informacji w 
Europie. Agencja powinna zapewniać 
koordynację z państwami członkowskimi 
oraz zacieśniać współpracę między 
zainteresowanymi stronami w Europie, w 
szczególności poprzez włączanie w swoje 
działania właściwych organów krajowych i 
ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji z sektora prywatnego. 
Agencja powinna pomagać Komisji 
i państwom członkowskim w zakresie 
dialogu prowadzonego przez nie z branżą 
w celu rozwiązywania problemów
dotyczących bezpieczeństwa sprzętu 
i oprogramowania, przyczyniając się tym 
samym do realizacji wspólnego podejścia 
do bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę kompetencje wykonawcze Komisji, a także własność infrastruktury 
sieciowej oraz zarządzanie nią i obsługiwanie jej przez sektor prywatny, Komisja i sektor 
prywatny nie powinny zostać wykluczone z uczestnictwa w konsultacjach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji.

Poprawka 139
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Agencja powinna działać jako punkt 
odniesienia i służyć budowie zaufania 
z racji swojej niezależności, jakości 
oferowanego doradztwa i dostarczanych 
informacji, przejrzystości procedur i metod 
działania, a także staranności w realizacji 

(13) Agencja powinna działać jako punkt 
odniesienia i służyć budowie zaufania 
z racji swojej niezależności, jakości 
oferowanego doradztwa i dostarczanych 
informacji, przejrzystości procedur i metod 
działania, a także staranności w realizacji 
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powierzonych jej zadań. Agencja powinna 
opierać się na wysiłkach podejmowanych 
na poziomie krajowym oraz unijnym i w 
rezultacie prowadzić swoją działalność na 
zasadzie pełnej współpracy z państwami 
członkowskimi oraz otwartości na kontakty 
z branżą i innymi zainteresowanymi 
stronami. Ponadto podstawę działań 
Agencji powinny stanowić informacje 
dostarczane przez sektor prywatny oraz 
współpraca ze wspomnianym sektorem, 
który odgrywa ważną rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych.

powierzonych jej zadań. Agencja powinna 
opierać się na wysiłkach podejmowanych 
na poziomie krajowym oraz unijnym i w 
rezultacie prowadzić swoją działalność na 
zasadzie pełnej współpracy z państwami 
członkowskimi i instytucjami Unii oraz 
otwartości na kontakty z branżą i innymi 
zainteresowanymi stronami. Ponadto 
podstawę działań Agencji powinny 
stanowić informacje dostarczane przez 
sektor prywatny oraz współpraca ze 
wspomnianym sektorem, który odgrywa 
ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych.

Or. en

Poprawka 140
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja zainicjowała europejskie 
partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz 
odporności, stanowiące elastyczne ramy 
europejskie w zakresie zarządzania 
odpornością infrastruktury TIK, w ramach 
którego Agencja powinna pełnić rolę 
ułatwiającą, polegającą na zebraniu 
zainteresowanych stron z sektora 
publicznego i sektora prywatnego w celu 
przedyskutowania ogólnych priorytetów 
polityki, aspektów ekonomicznych i 
rynkowych dotyczących wyzwań oraz 
środków na rzecz odporności infrastruktury 
TIK, a także w celu określenia przez nie 
swoich obowiązków.

(14) Komisja zainicjowała europejskie 
partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz 
odporności, stanowiące elastyczne ramy 
europejskie w zakresie zarządzania 
odpornością infrastruktury TIK, w ramach 
którego Agencja powinna rozwijać wiedzę 
specjalistyczną w celu propagowania 
ściślejszej współpracy pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym oraz powinna
pełnić rolę ułatwiającą, polegającą na 
zebraniu zainteresowanych stron z sektora 
publicznego i sektora prywatnego w celu 
przedyskutowania ogólnych priorytetów 
polityki, aspektów ekonomicznych i 
rynkowych dotyczących wyzwań oraz 
środków na rzecz odporności infrastruktury 
TIK, a także w celu określenia przez nie 
swoich obowiązków.

Or. lt
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Poprawka 141
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, 
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania polityki i 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, 
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich, Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania polityki i 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

Or. en

Poprawka 142
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy,
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów
europejskich, podejmowane przez nie 

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
Unii lub z własnej inicjatywy, 
podejmowane przez nie wysiłki na rzecz 
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wysiłki na rzecz rozwijania polityki i 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

rozwijania polityki i potencjału w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Poprawka 143
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, 
aby pomagać w opracowywaniu polityki w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania polityki i 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji, Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu za pomocą opinii oraz 
analiz technicznych i społeczno-
gospodarczych, na ich wniosek lub z 
własnej inicjatywy, aby pomagać w 
opracowywaniu polityki w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Agencja 
powinna również wspierać, na wniosek 
państw członkowskich oraz organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania polityki i 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

Or. ro

Poprawka 144
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi podmiotami państw 
członkowskich, wspierając w 
szczególności rozwój i wymianę dobrych 
praktyk i standardów w zakresie 
programów edukacyjnych i programów 
podnoszenia świadomości. Zwiększona 

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi podmiotami państw 
członkowskich, wspierając w 
szczególności rozwój, promowanie i 
wymianę dobrych praktyk i standardów w 
zakresie programów edukacyjnych i 
programów podnoszenia świadomości. 
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wymiana informacji między państwami 
członkowskimi pomoże w realizacji tego 
rodzaju działań. Agencja powinna wspierać 
współpracę między publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi stronami na 
poziomie unijnym, częściowo poprzez 
promowanie wymiany informacji, 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości oraz programy edukacyjne i 
szkoleniowe.

Zwiększona wymiana informacji między 
państwami członkowskimi pomoże w 
realizacji tego rodzaju działań. Agencja 
powinna wspierać współpracę między 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami na poziomie 
unijnym, częściowo poprzez promowanie 
wymiany informacji, kampanie na rzecz 
podnoszenia świadomości oraz programy 
edukacyjne i szkoleniowe.

Or. ro

Poprawka 145
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Agencja między innymi wspiera 
właściwe instytucje europejskie i państwa 
członkowskie w opracowywaniu i 
wdrażaniu ogólnounijnej publicznej 
kampanii edukacyjnej skierowanej do 
użytkowników końcowych, która ma na 
celu promowanie bezpieczniejszych 
zachowań indywidualnych w sieci oraz 
podniesienie świadomości na temat 
potencjalnych zagrożeń występujących w 
cyberprzestrzeni (cyberprzestępstw, takich 
jak ataki phishingowe, botnety, oszustwa 
finansowe i bankowe), ale także
doradzanie w kwestii podstawowego 
uwierzytelnienia i ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Przykład z „Cybersecurity Awareness Month” [miesiąc wiedzy na temat bezpieczeństwa 
cybernetycznego], inicjatywy uruchomionej przez rząd USA w 2003 r. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach internetowych: 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam.
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Poprawka 146
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W stosownych przypadkach, 
przydatnych z punktu widzenia zakresu, 
celów i zadań Agencji, powinna ona dzielić 
się doświadczeniami i informacjami 
ogólnymi z organami i agencjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem sieci 
i informacji, utworzonymi na mocy prawa 
Unii Europejskiej.

(23) W stosownych przypadkach, 
przydatnych z punktu widzenia zakresu, 
celów i zadań Agencji, powinna ona dzielić 
się doświadczeniami i informacjami 
ogólnymi z organami i agencjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem sieci 
i informacji, utworzonymi na mocy prawa 
Unii Europejskiej. Agencja powinna 
przyczynić się do określenia na szczeblu 
europejskim priorytetów badawczych w 
zakresie odporności sieci oraz 
bezpieczeństwa sieci i informacji, a także 
powinna przekazywać potencjalnym 
instytucjom badawczym wiedzę na temat 
potrzeb branżowych.

Or. lt

Poprawka 147
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Problemy bezpieczeństwa sieci i 
informacji mają charakter globalny. 
Istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy 
międzynarodowej w celu ulepszenia norm 
bezpieczeństwa, poprawy wymiany 
informacji oraz promowania wspólnego 
globalnego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa sieci i informacji. W tym 
celu Agencja powinna wspierać 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
współdziałając, w stosownych 

(26) Problemy bezpieczeństwa sieci i 
informacji mają charakter globalny. 
Istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
uwzględnienia potrzeby opracowania 
międzynarodowych ram prawnych w celu 
ulepszenia norm bezpieczeństwa (łącznie 
ze zdefiniowaniem wspólnych norm 
zachowania i kodeksu postępowania) i
wymiany informacji, promowania
sprawniejszej współpracy 
międzynarodowej jako odpowiedzi na 
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przypadkach, z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych.

pojawiające się wyzwania oraz wspólnego 
globalnego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa sieci i informacji. W tym 
celu Agencja powinna wspierać dalsze 
zaangażowanie Europy oraz współpracę z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, w stosownych 
przypadkach udostępniając właściwym 
organom i instytucjom europejskim
niezbędną wiedzę specjalistyczną i analizy.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zaproponowane środki są głównymi elementami sprzyjającymi pogłębieniu 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Ponieważ należy wzmocnić udział Unii w dyskusjach na temat współpracy 
międzynarodowej, ENISA powinna być zachęcana do udostępniania wiedzy specjalistycznej
właściwym organom lub instytucjom UE.

Poprawka 148
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Realizacja zadań przez Agencję nie 
powinna ograniczać kompetencji ani też 
nie powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
oraz Komitetowi ds. Łączności, o którym 
mowa w dyrektywie 2002/21/WE, 
europejskim i krajowym organom 
normalizacyjnym oraz Komitetowi 
Stałemu określonemu w dyrektywie 

(27) Realizacja zadań przez Agencję nie 
powinna ograniczać kompetencji ani też 
nie powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009, 
który to organ powinien być 
reprezentowany w ramach Stałej Grupy 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
Agencji, oraz Komitetowi ds. Łączności, 
o którym mowa w dyrektywie 
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98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę dostarczania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, a także zasad dotyczących 
usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również organom nadzorczym państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

2002/21/WE, europejskim i krajowym 
organom normalizacyjnym oraz 
Komitetowi Stałemu określonemu 
w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
dostarczania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, a także zasad 
dotyczących usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również organom nadzorczym państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

Or. en

Poprawka 149
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić skuteczność Agencji, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
być reprezentowane w zarządzie, który 
powinien określać ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz zapewniać 
wykonywanie zadań przez Agencję 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Zarząd powinien posiadać uprawnienia 
niezbędne do ustalania budżetu, 
weryfikacji jego wykonania, przyjmowania 
stosownych zasad finansowych, ustalania 
przejrzystych procedur pracy w zakresie 
podejmowania decyzji przez Agencję, 
zatwierdzania programu pracy Agencji, 
przyjmowania swojego regulaminu oraz 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
a także powoływania dyrektora 
wykonawczego oraz przedłużania
i wygaszania jego mandatu. Zarząd 
powinien mieć możliwość ustanawiania 

(28) Aby zapewnić skuteczność Agencji, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
być reprezentowane w zarządzie, który 
powinien określać ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz zapewniać 
wykonywanie zadań przez Agencję 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Zarząd powinien posiadać uprawnienia 
niezbędne do ustalania budżetu, 
weryfikacji jego wykonania, przyjmowania 
stosownych zasad finansowych, ustalania 
przejrzystych procedur pracy w zakresie 
podejmowania decyzji przez Agencję, 
zatwierdzania programu pracy Agencji, 
przyjmowania swojego regulaminu oraz 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
a także powoływania lub odwoływania 
dyrektora wykonawczego po zatwierdzeniu 
przez Parlament Europejski. Zarząd 
powinien mieć możliwość ustanawiania 
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grup roboczych pomagających w realizacji 
jego zadań; tego rodzaju grupy mogłyby na 
przykład przygotowywać projekty decyzji 
lub monitorować ich wykonanie.

grup roboczych pomagających w realizacji 
jego zadań; tego rodzaju grupy mogłyby na 
przykład przygotowywać projekty decyzji 
lub monitorować ich wykonanie.

Or. en

Poprawka 150
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Dyrektor wykonawczy powinien mieć 
możliwość powoływania grup roboczych 
ad hoc w celu rozwiązywania określonych 
kwestii, w szczególności o charakterze 
naukowym lub technicznym bądź 
prawnym lub społeczno-gospodarczym. W 
zakresie powoływania grup roboczych 
dyrektor wykonawczy powinien gromadzić 
i uwzględniać opinie odpowiednich 
ekspertów zewnętrznych, aby umożliwić 
Agencji uzyskanie dostępu do aktualnych 
informacji na temat wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem, które niesie ze sobą 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Agencja powinna dopilnować, aby 
członkowie grup roboczych ad hoc byli 
wybierani według najbardziej surowych 
kryteriów kompetencji, zapewniając 
w należyty sposób zrównoważoną 
reprezentację, stosownie do 
poszczególnych kwestii, przedstawicieli 
administracji publicznych państw 
członkowskich, sektora prywatnego, w tym 
branży, użytkowników oraz ekspertów 
akademickich w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji. W razie potrzeby,
Agencja może zapraszać, po 
indywidualnym rozpatrzeniu każdej 
sprawy, pojedynczych ekspertów 
uznawanych za kompetentnych w danej 
dziedzinie do udziału w pracach grup 

(30) Dyrektor wykonawczy powinien mieć 
możliwość powoływania grup roboczych 
ad hoc w celu rozwiązywania określonych 
kwestii, w szczególności o charakterze 
naukowym, technicznym bądź prawnym 
lub społeczno-gospodarczym. W zakresie 
powoływania grup roboczych ad hoc
dyrektor wykonawczy powinien gromadzić 
i uwzględniać opinie odpowiednich 
ekspertów zewnętrznych, aby umożliwić 
Agencji uzyskanie dostępu do aktualnych 
informacji na temat wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem, które niesie ze sobą 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Agencja powinna dopilnować, aby 
członkowie grup roboczych ad hoc byli 
wybierani według najbardziej surowych 
kryteriów kompetencji, zapewniając 
w należyty sposób zrównoważoną 
reprezentację, stosownie do 
poszczególnych kwestii, przedstawicieli 
administracji publicznych państw 
członkowskich, instytucji Unii, sektora 
prywatnego, w tym branży, użytkowników 
oraz ekspertów akademickich w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Agencja 
może, w stosownych przypadkach, 
zapraszać, po indywidualnym rozpatrzeniu 
każdej sprawy, pojedynczych ekspertów 
uznawanych za kompetentnych w danej 
dziedzinie do udziału w pracach grup 
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roboczych. Agencja powinna pokrywać ich 
wydatki zgodnie ze swoimi zasadami 
wewnętrznymi oraz istniejącymi 
rozporządzeniami finansowymi.

roboczych. Agencja powinna pokrywać ich 
wydatki zgodnie ze swoimi zasadami 
wewnętrznymi oraz istniejącymi 
rozporządzeniami finansowymi.

Or. en

Poprawka 151
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Agencja powinna działać zgodnie z, 
odpowiednio, (i) zasadą pomocniczości, 
zapewniając odpowiedni poziom 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w kwestiach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji oraz 
poprawiając skuteczność polityk 
krajowych, a tym samym podnosząc ich 
wartość, (ii) zasadą proporcjonalności, nie 
wykraczając poza to, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu.

(32) Agencja powinna działać zgodnie z, 
odpowiednio, (i) zasadą pomocniczości, 
zapewniając odpowiedni poziom 
koordynacji między państwami 
członkowskimi i organami krajowymi w 
kwestiach związanych z bezpieczeństwem 
sieci i informacji oraz poprawiając 
skuteczność polityk krajowych, a tym 
samym podnosząc ich wartość, (ii) zasadą 
proporcjonalności, nie wykraczając poza 
to, co jest niezbędne do osiągnięcia celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 152
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Agencji powinna ona 
posiadać ustalony budżet autonomiczny, 
którego dochody pochodzą zasadniczo 
z wkładu Unii oraz z wkładów państw 
trzecich uczestniczących w pracach 

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Agencji oraz w celu 
umożliwienia jej wykonywania 
dodatkowych i nowych zadań powinna ona 
posiadać wystarczający i ustalony budżet 
autonomiczny, którego dochody pochodzą 
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Agencji. Przyjmujące państwo 
członkowskie, bądź inne dowolne państwo 
członkowskie, powinno mieć możliwość 
przekazywania dobrowolnych wkładów na 
rzecz dochodów Agencji. Procedura 
budżetowa Unii powinna mieć nadal 
zastosowanie w zakresie subwencji, 
którymi obciążany jest budżet ogólny Unii 
Europejskiej. Ponadto Trybunał 
Obrachunkowy powinien przeprowadzać 
badanie sprawozdań finansowych.

zasadniczo z wkładu Unii oraz z wkładów 
państw trzecich uczestniczących w pracach 
Agencji. Przyjmujące państwo 
członkowskie, bądź inne dowolne państwo 
członkowskie, powinno mieć możliwość 
przekazywania dobrowolnych wkładów na 
rzecz dochodów Agencji. Procedura 
budżetowa Unii powinna mieć nadal 
zastosowanie w zakresie subwencji, 
którymi obciążany jest budżet ogólny Unii 
Europejskiej. Ponadto Trybunał 
Obrachunkowy powinien przeprowadzać 
badanie sprawozdań finansowych.

Or. en

Poprawka 153
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Agencja powinna być następcą agencji 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
460/2004. Zgodnie z decyzją 
przedstawicieli państw członkowskich, 
podjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w dniu 13 grudnia 2003 r., przyjmujące 
państwo członkowskie powinno utrzymać i 
rozwijać obecne rozwiązania praktyczne w 
celu zapewnienia sprawnego i skutecznego 
działania Agencji, z uwzględnieniem w 
szczególności współpracy Agencji z 
Komisją, państwami członkowskimi i ich 
właściwymi organami, innymi instytucjami 
i organami unijnymi, publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi stronami w 
całej Europie oraz pomocy Agencji dla 
wymienionych podmiotów.

(36) Agencja powinna być następcą agencji 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
460/2004. Zgodnie z decyzją 
przedstawicieli państw członkowskich, 
podjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w dniu 13 grudnia 2003 r., przyjmujące 
państwo członkowskie powinno utrzymać i 
rozwijać obecne rozwiązania praktyczne, o 
których mowa w umowie w sprawie 
siedziby, w celu zapewnienia sprawnego i 
skutecznego działania Agencji, z 
uwzględnieniem w szczególności 
współpracy Agencji z Komisją, państwami 
członkowskimi i ich właściwymi organami, 
innymi instytucjami i organami unijnymi, 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w całej 
Europie oraz pomocy Agencji dla 
wymienionych podmiotów.

Or. en
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Poprawka 154
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Agencja powinna mieć możliwość, 
na wniosek państwa członkowskiego lub 
instytucji Unii Europejskiej, 
jednoczesnego oddelegowania do 10% 
swoich pracowników do pomocy w
radzeniu sobie z kwestiami związanymi z 
bezpieczeństwem sieci i informacji oraz do 
przekazywania odnośnej wiedzy 
specjalistycznej.

Or. en

Poprawka 155
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Agencja powinna mieć możliwość, 
na wniosek państwa członkowskiego lub 
instytucji Unii Europejskiej, 
jednoczesnego oddelegowania do 10% 
swoich pracowników do pomocy w
radzeniu sobie z kwestiami związanymi z 
bezpieczeństwem sieci i informacji oraz do 
przekazywania odnośnej wiedzy 
specjalistycznej.

Or. en

Poprawka 156
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36b) Postanowienia pkt 47 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1 powinny mieć 
zastosowanie do stałego mandatu Agencji, 
a żadne wydane przez organ prawodawczy 
decyzje o przedłużeniu mandatu nie 
powinny naruszać postanowień decyzji 
wydanych przez władzę budżetową 
w ramach rocznej procedury budżetowej.

Or. en

Poprawka 157
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Agencję należy ustanowić na czas 
określony. Jej działalność powinna zostać 
oceniona pod kątem skuteczności w
realizacji celów oraz metod pracy w celu 
ustalenia, czy cele Agencji są w dalszym 
ciągu zasadne, oraz, w konsekwencji, czy 
należy przedłużyć okres jej działania,

(37) Agencję należy ustanowić na czas 
nieokreślony. Agencja i Komisja powinny 
zawrzeć roczną umowę wykonawczą, 
która powinna obejmować ogólne 
sprawozdanie z oceny skuteczności i 
realizacji celów oraz która powinna być 
przedkładana co roku Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu. Oprócz 
tego co trzy lata należy przeprowadzać w 
pełni niezależną ocenę.

Or. en
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Poprawka 158
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Agencję należy ustanowić na czas 
określony. Jej działalność powinna zostać 
oceniona pod kątem skuteczności w 
realizacji celów oraz metod pracy w celu 
ustalenia, czy cele Agencji są w dalszym 
ciągu zasadne, oraz, w konsekwencji, czy 
należy przedłużyć okres jej działania,

(37) Zważywszy na to, że obecnie 
obowiązujący system pięcioletnich 
mandatów ogranicza możliwości 
ustanowienia przez Agencję 
długoterminowego planowania swoich 
operacji i działań oraz uniemożliwia 
kontynuację jej pracy, powinno się 
rozważyć zniesienie tymczasowego 
mandatu Agencji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Agencję należy ustanowić na czas 
określony. Jej działalność powinna zostać 
oceniona pod kątem skuteczności w 
realizacji celów oraz metod pracy w celu 
ustalenia, czy cele Agencji są w dalszym 
ciągu zasadne, oraz, w konsekwencji, czy 
należy przedłużyć okres jej działania,

(37) Agencję należy ustanowić na czas
nieokreślony i w związku z tym należy jej 
przyznać stały mandat.

Or. en

Uzasadnienie

ENISA jest jedną z niewielu już europejskich agencji, które nie mają stałego mandatu. 
Krótszy mandat utrudnia Agencji osiąganie długoterminowych celów odnoszących się do 
planowania strategicznego i operacyjnego, obsady stanowisk i zaangażowania politycznego.
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Poprawka 160
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Agencję należy ustanowić na czas 
określony. Jej działalność powinna zostać 
oceniona pod kątem skuteczności w 
realizacji celów oraz metod pracy w celu 
ustalenia, czy cele Agencji są w dalszym 
ciągu zasadne, oraz, w konsekwencji, czy 
należy przedłużyć okres jej działania,

(37) Agencję należy ustanowić na czas
nieokreślony oraz należy jej przyznać stały 
mandat.

Or. en

Poprawka 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości i rozwijania 
kultury bezpieczeństwa sieci i informacji 
na rzecz obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
publicznego w Unii, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości i rozwijania 
kultury bezpieczeństwa sieci i informacji 
na rzecz obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
publicznego w Unii, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i ustanowienia w 
pełni sprawnego europejskiego 
jednolitego rynku cyfrowego.

Or. en

Poprawka 162
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości i rozwijania 
kultury bezpieczeństwa sieci i informacji 
na rzecz obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
publicznego w Unii, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości, rozwijania 
i promowania kultury bezpieczeństwa sieci 
i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji sektora publicznego w Unii, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 163
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja pomaga Komisji, pozostałym 
instytucjom Unii, państwom 
członkowskim oraz branży – w 
szczególności MŚP – w spełnianiu 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji określonych w 
obowiązujących i przyszłych przepisach 
unijnych, przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele i zadania Agencji pozostają bez 
uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
wszystkich działań związanych z 
bezpieczeństwem publicznym, obroną, 
bezpieczeństwem państwa (w tym 
dobrobytem gospodarczym państwa w 
przypadku kwestii, które dotyczą 
bezpieczeństwa państwa), a także działań 
państwa w obszarze prawa karnego.

2. Cele i zadania Agencji są 
komplementarne względem kompetencji 
państw członkowskich dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
wszystkich działań związanych z 
bezpieczeństwem publicznym, obroną, 
bezpieczeństwem państwa (w tym 
dobrobytem gospodarczym państwa w 
przypadku kwestii, które dotyczą 
bezpieczeństwa państwa), a także działań 
państwa w obszarze prawa karnego.

Or. ro

Poprawka 165
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

1. Agencja pomaga Komisji, Radzie, 
Parlamentowi Europejskiemu i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 166
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

1. Agencja wspiera Komisję i państwa 
członkowskie w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 167
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja zwiększa zdolność i gotowość 
Unii i państw członkowskich do 
zapobiegania problemom i incydentom w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz skuteczniejszego 
reagowania na nie.

2. Agencja oferuje pomoc w zwiększeniu 
zdolności i gotowości Unii i państw 
członkowskich do zapobiegania 
problemom i incydentom w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz skuteczniejszego 
reagowania na nie.

Or. ro

Poprawka 168
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja osiąga i utrzymuje wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej oraz 
wykorzystuje tę wiedzę do stymulowania 
szerokiej współpracy między podmiotami 

3. Agencja osiąga i utrzymuje wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej, tak aby 
móc funkcjonować na arenie 
międzynarodowej jako centrum 
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sektora publicznego i prywatnego. doskonałości zajmujące się wszystkimi 
sprawami związanymi z bezpieczeństwem 
cybernetycznym, oraz wykorzystuje tę 
wiedzę do stymulowania szerokiej 
współpracy między podmiotami sektora 
publicznego i prywatnego.

Or. en

Poprawka 169
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja wspiera szeroko zakrojoną 
współpracę między podmiotami sektora 
publicznego oraz prywatnego w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. ro

Poprawka 170
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomaga Komisji, na jej wniosek lub z 
własnej inicjatywy, w opracowywaniu 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając jej doradztwo i opinie oraz 
analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

a) pomaga Komisji, Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu, na ich 
wniosek lub z własnej inicjatywy, w 
opracowywaniu polityki bezpieczeństwa 
sieci i informacji, zapewniając im 
doradztwo i opinie oraz analizy techniczne 
i społeczno-gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. ro
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Poprawka 171
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pomaga Komisji, na jej wniosek lub z 
własnej inicjatywy, w opracowywaniu 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając jej doradztwo i opinie oraz 
analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

a) pomaga Komisji, organom Unii 
Europejskiej i państwom członkowskim, 
na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, w 
opracowywaniu polityki bezpieczeństwa 
sieci i informacji, zapewniając im 
doradztwo i opinie oraz analizy techniczne 
i społeczno-gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. ro

Poprawka 172
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspiera zespoły reagowania na 
incydenty komputerowe (CERT) państw 
członkowskich, pomaga w stworzeniu i 
funkcjonowaniu sieci CERT na szczeblu 
UE, a także koordynuje ogólnoeuropejskie 
działania i reakcje w przypadku 
incydentów komputerowych obejmujących 
co najmniej dwa państwa członkowskie;

Or. ro

Poprawka 173
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) pomaga Komisji w przygotowaniu 
wszechstronnej strategii Unii dotyczącej 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. en

Poprawka 174
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) Agencja propaguje i wspiera 
współpracę między odpowiednimi CERT 
państw członkowskich i UE;

Or. ro

Poprawka 175
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi i Komisją w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie;

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi i Komisją w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie; w 
tym celu Agencja opracowuje i obsługuje 
ogólnoeuropejski mechanizm wczesnego 
ostrzegania i reagowania, który byłby 
uzupełnieniem mechanizmów 
funkcjonujących w państwach 
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członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego już dawno przekroczyły granice krajowe i w 
związku z tym nie można zajmować się nimi w ramach struktur krajowych. Cyberataki mogą 
rozprzestrzenić się na skalę europejską w kilka sekund. W każdym przypadku, gdy kwestie 
związane z bezpieczeństwem cybernetycznym dotyczą więcej niż jednego państwa 
członkowskiego (np. jako źródła, celu lub pośrednika cyberataku), ENISA powinna mieć 
możliwość interweniowania, ostrzegania oraz koordynowania reakcji państw członkowskich.

Poprawka 176
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi i Komisją w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie;

b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi oraz 
instytucjami i organami europejskimi w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie;

Or. ro

Poprawka 177
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspiera wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie w zakresie gromadzenia, 
analizy i rozpowszechniania danych 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 

c) wspiera wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie, na ich wniosek lub z własnej 
inicjatywy, w zakresie gromadzenia, 
analizy i rozpowszechniania danych 
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informacji; związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji;

Or. en

Poprawka 178
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami 
europejskimi, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie;

d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami 
europejskimi, na ich wniosek lub z własnej 
inicjatywy, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie;

Or. en

Poprawka 179
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami 
europejskimi, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie;

d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami
Unii, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie;

Or. en

Poprawka 180
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
dobrych praktyk i norm;

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie i 
aktywnie z nimi współpracuje, w 
szczególności w zakresie opracowywania, 
promowania i wymiany dobrych praktyk, 
a także w zakresie opracowywania i 
wdrażania wspólnych norm 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. ro

Poprawka 181
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
dobrych praktyk i norm;

e) promuje regularną współpracę między 
właściwymi organami publicznymi w 
Europie, wspierając w szczególności ich 
wysiłki w zakresie opracowywania i 
wymiany dobrych praktyk i norm, a także 
wymiany informacji i danych między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 182
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 

e) popiera współpracę między właściwymi 
organami publicznymi w Europie, 
wspierając w szczególności ich wysiłki w 
zakresie opracowywania i wymiany 
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dobrych praktyk i norm; dobrych praktyk i norm dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji, a także 
kultury zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 183
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pomaga Unii i państwom członkowskim 
w promowaniu dobrych praktyk i norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów, systemów i usług 
elektronicznych;

f) pomaga Unii, państwom członkowskim 
oraz sektorowi publicznemu i prywatnemu
w promowaniu dobrych praktyk 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa oraz norm dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji, a także 
wspiera kulturę „bezpieczeństwa 
informacji już w fazie projektowania” w 
odniesieniu do sieci, produktów, systemów 
i usług elektronicznych i 
telekomunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Tak samo jak w przypadku prywatności, bezpieczeństwa cybernetycznego nie można 
wprowadzić jako mechanizmu ad hoc ani na zasadzie refleksji post fatum nad sieciami 
elektronicznymi ii telekomunikacyjnymi. Rozwinięcie kultury „bezpieczeństwa informacji już 
w fazie projektowania” oraz zastosowanie odpowiedniego podejścia do rozwoju sieci 
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa europejskiego ekosystemu cyfrowego.

Poprawka 184
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pomaga Unii i państwom członkowskim 
w promowaniu dobrych praktyk i norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów, systemów i usług 
elektronicznych;

f) pomaga Unii i państwom członkowskim, 
na ich wniosek lub z własnej inicjatywy, w 
promowaniu dobrych praktyk i norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów, systemów i usług 
elektronicznych;

Or. en

Poprawka 185
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspiera współpracę między publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
na poziomie unijnym poprzez, między 
innymi, promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
ich wysiłków związanych z 
opracowywaniem i wprowadzaniem norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, sieci i usług 
elektronicznych;

g) wspiera współpracę między publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
na poziomie unijnym poprzez, między 
innymi, promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
ich wysiłków związanych z 
opracowywaniem i wprowadzaniem norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, sieci i usług 
elektronicznych oraz cywilnej (publicznej, 
prywatnej lub publiczno-prywatnej)
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej;

Or. en

Poprawka 186
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspiera współpracę między publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
na poziomie unijnym poprzez, między 
innymi, promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
ich wysiłków związanych z 
opracowywaniem i wprowadzaniem norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, sieci i usług 
elektronicznych;

g) wspiera współpracę między publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
na poziomie unijnym poprzez, między 
innymi, promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
ich wysiłków związanych z 
opracowywaniem i wprowadzaniem norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, sieci i usług 
elektronicznych, a także produktów, sieci i 
usług fizycznych uzależnionych od 
produktów, sieci i usług elektronicznych;

Or. en

Poprawka 187
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwia dialog i wymianę dobrych 
praktyk między publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w zakresie
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
aspektów związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości; pomaga Komisji w 
określaniu kierunków polityki 
uwzględniających aspekty bezpieczeństwa 
sieci i informacji związane ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości;

h) rozważa wymianę dobrych praktyk z 
innymi organami Unii w odniesieniu do
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo że ENISA może zostać zaangażowana w wymianę dobrych praktyk z innymi organami 
UE, których dotyczą kwestie związane z bezpieczeństwem sieci i informacji, w tym organami 
zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości, nie odpowiada ona za operacyjne aspekty 
odnoszące się do takiej wymiany. Do kompetencji ENISA nie należy również bezpośrednia 
współpraca z organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa lub ochronę 
prywatności, z którymi należy kontaktować się za pośrednictwem sieci krajowych oficerów 
łącznikowych.
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Poprawka 188
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ułatwia dialog i wymianę dobrych 
praktyk między publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
aspektów związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości; pomaga Komisji w 
określaniu kierunków polityki 
uwzględniających aspekty bezpieczeństwa 
sieci i informacji związane ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości;

h) ułatwia dialog i wymianę dobrych 
praktyk między publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
aspektów związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości; pomaga Komisji i 
państwom członkowskim, na ich wniosek, 
w określaniu kierunków polityki 
uwzględniających aspekty bezpieczeństwa 
sieci i informacji związane ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę systemowy i współzależny charakter bezpieczeństwa cybernetycznego, 
dobre praktyki i sprawdzone strategie polityczne powinny być koordynowane na szczeblu 
państw członkowskich.

Poprawka 189
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie, a także ram 
powiadamiania o naruszeniu 
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bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 190
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich lub z własnej inicjatywy, 
podejmowane przez nie wysiłki na rzecz 
rozwijania potencjału w zakresie 
wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

Or. en

Poprawka 191
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

i) wspiera, na wniosek Komisji, państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

Or. ro

Poprawka 192
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) ułatwia dialog i wymianę dobrych 
praktyk między sektorami publicznym i
prywatnym, uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi w zakresie problemów i 
rozwiązań związanych z bezpieczeństwem 
sieci i informacji, w tym zwalczania 
cyberprzestępczości;

Or. ro

Uzasadnienie

Aby opracować rozwiązania mające na celu zwalczanie cyberprzestępczości, niezbędna jest 
współpraca sektorów publicznego i prywatnego, ale także środowiska akademickiego 
i instytucji badawczych.

Poprawka 193
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) doradza instytucjom Unii oraz 
państwom członkowskim, na ich wniosek 
lub z własnej inicjatywy, w zakresie 
potrzeb badawczych w dziedzinie
bezpieczeństwa sieci i informacji z myślą o 
skutecznym reagowaniu na 
dotychczasowe oraz pojawiające się 
ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz w zakresie 
skutecznego stosowania technologii 
zapobiegania ryzyku;

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) podejmuje się ustanowienia i 
kontrolowania funkcjonowania 
zakrojonego na szeroką skalę unijnego 
zespołu reagowania na incydenty 
komputerowe (UE CERT) w celu 
zwalczania ataków cybernetycznych 
skierowanych przeciw instytucjom, 
organom i agencjom UE;

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie UE CERT pod nadzorem ENISA jest równoznaczne z ustanowieniem 
pojedynczego punktu odniesienia do bezpieczeństwa cybernetycznego na szczeblu UE. Cele 
odrębnego organu UE CERT wyraźnie pokrywają się z celami i zadaniami ENISA, co w 
rezultacie doprowadzi do konfliktów, walki o wpływy oraz znacznego marnotrawienia sił 
i środków. W kontekście kluczowego aspektu bezpieczeństwa cybernetycznego UE nie może 
sobie pozwolić na znalezienie się w sytuacji, w której strony trzecie „nie wiedzą, do kogą 
mają się zwrócić w UE” w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 
cybernetycznego.

Poprawka 195
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) pomaga Komisji i właściwym organom 
lub instytucjom UE, na ich wniosek, w 
doradzaniu i udostępnianiu wiedzy 
specjalistycznej w związku z utworzeniem 
w strukturach instytucji europejskich 
zespołu reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT);
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Or. en

Poprawka 196
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) w przypadku poważnego zagrożenia 
sieciowego oraz na wyraźny wniosek 
państwa członkowskiego lub 
organu/instytucji Unii Europejskiej 
pomaga w wykonywaniu zadań 
operacyjnych mających na celu 
zabezpieczenie zagrożonej sieci lub 
infrastruktury, czy zagrożonych danych;

Or. en

Poprawka 197
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) wspiera dialog i współpracę Unii z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, współdziałając, w 
stosownych przypadkach, z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych w celu 
promowania współpracy międzynarodowej 
i wspólnego globalnego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa sieci i informacji;

j) wspiera dialog i współpracę Unii z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, współdziałając, w 
stosownych przypadkach, z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych w celu 
promowania współpracy międzynarodowej 
i wspólnego globalnego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa sieci i informacji; 
ENISA powinna zostać ustanowiona jako 
jedyny europejski punkt kontaktowy dla 
państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych w odniesieniu do 
wszystkich kwestii związanych z 
bezpieczeństwem cybernetycznym;
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Or. en

Poprawka 198
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) wspiera dialog i współpracę Unii z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, współdziałając, w 
stosownych przypadkach, z Europejską 
Służbą Działań Zewnętrznych w celu 
promowania współpracy międzynarodowej 
i wspólnego globalnego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa sieci i informacji;

j) wspiera dialog i współpracę Unii z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, współdziałając, w 
stosownych przypadkach, z właściwymi 
europejskimi organami/instytucjami w 
celu promowania współpracy 
międzynarodowej i wspólnego globalnego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa sieci i 
informacji;

Or. en

Poprawka 199
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) oferuje szkolenia przy wykorzystaniu
kilku metod – konferencji na żywo i 
konferencji wirtualnych, mentorów, on-
line i na miejscu. Liderzy branżowi 
opracowują kursy bezpieczeństwa 
komputerowego w wielu dziedzinach, w 
tym w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, 
analizy dochodzeniowej, audytu, 
zarządzania bezpieczeństwem i 
bezpieczeństwa zastosowania;

Or. en
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Poprawka 200
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wspiera Komisję w opracowywaniu 
strategii UE w zakresie bezpieczeństwa 
sieci informacyjno-komunikacyjnej;

Or. ro

Poprawka 201
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litery j a)–j f) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) we współpracy z Komisją i państwami 
członkowskimi definiuje wspólną 
minimalną certyfikację bezpieczeństwa 
cybernetycznego, normy postępowania i 
praktyki w zakresie współpracy między 
krajowymi i europejskimi zespołami 
reagowania na incydenty komputerowe
(CERT). Agencja konsultuje się ponadto z 
zainteresowanymi stronami w celu 
określenia podobnych środków służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego w odniesieniu do 
prywatnych sieci i infrastruktur;
jb) promuje i wspiera współpracę między 
właściwymi państwami członkowskimi i 
europejskimi CERT w razie wystąpienia 
incydentów, ataków lub zakłóceń w 
funkcjonowaniu sieci lub systemów 
zarządzanych przez nie lub podlegających 
ich ochronie;
jc) w celu ustanowienia skoordynowanego 
i szybkiego ogólnoeuropejskiego systemu 
reagowania na cyberataki, incydenty lub 
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zakłócenia wspiera, w razie potrzeby oraz 
na wniosek właściwego państwa 
członkowskiego, ustanowienie w ramach 
odpowiedniego CERT służb 
zapewniających ciągłą odporność, 
działających 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu, a także udostępnia wiedzę 
specjalistyczną niezbędną do zapewnienia 
natychmiastowej gotowości reagowania;
jd) wspiera przyjęcie europejskiego 
wykazu „punktów kontaktowych” oraz 
promuje współodpowiedzialność i 
wymianę informacji i najlepszych praktyk 
pomiędzy wyżej wymienionymi CERT;
je) kontynuuje koordynację 
ogólnoeuropejskich ćwiczeń dotyczących 
odporności i gotowości do zapewnienia 
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 
nadal analizuje ich wyniki i działania, 
jakie państwa członkowskie i UE mają 
podjąć w przyszłości, a także promuje 
udział w takich ćwiczeniach partnerów z 
państw trzecich o podobnych poglądach ;
jf) oferuje swoją wiedzę specjalistyczną i 
doradza państwom członkowskim oraz
instytucjom europejskim w sprawie ich 
udziału w międzynarodowych forach 
poświęconych bezpieczeństwu sieci i 
informacji oraz bezpieczeństwu 
cybernetycznemu;

Or. en

Uzasadnienie

Ad lit. c): Zautomatyzowanie bezpieczeństwa nie wystarczy, aby zapewnić właściwą ochronę 
sieci i informacji przed skomplikowanymi incydentami lub atakami. W każdym państwie 
członkowskim należy zapewnić stały – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – kontakt z 
człowiekiem, a także stałą koordynację i stałe udostępnianie wiedzy specjalistycznej.

Poprawka 202
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja może podejmować działania z 
własnej inicjatywy w ramach zakresu 
zastosowania i celów niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku skierowania 
do Agencji przez jakieś państwo 
członkowskie wniosku o podjęcie 
działania Agencja przedstawia swoje 
zalecenia, a państwo to informuje 
Agencję, w jaki sposób jej zalecenia 
zostały wdrożone.

Or. en

Poprawka 203
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja aktywnie wykorzystuje i 
analizuje nowe i powstające technologie 
TIK. Agencja skutecznie reaguje na 
ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
które niosą ze sobą nowe i powstające 
technologie TIK.

Or. en

Poprawka 204
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd określa ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz dopilnowuje, aby 
praca Agencji odbywała się zgodnie z 

1. Zarząd określa ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz dopilnowuje, aby 
praca Agencji odbywała się zgodnie z 
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przepisami i zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Zarząd 
zapewnia również spójność pracy Agencji 
z działaniami realizowanymi przez 
państwa członkowskie oraz na poziomie 
unijnym.

przepisami i zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Zarząd 
zapewnia skuteczną działalność Agencji. 
Zapewnia również spójność pracy Agencji 
z działaniami realizowanymi przez 
państwa członkowskie oraz na poziomie 
unijnym. Zarząd przyjmuje wszelkie 
ustalenia administracyjne z państwami 
trzecimi i zatwierdza wszystkie inne 
inicjatywy o wymiarze międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst o ustaleniach z państwami trzecimi itp. wynika z zaleceń międzynarodowej grupy 
roboczej ds. agencji.

Poprawka 205
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarząd przyjmuje swój regulamin w 
porozumieniu z odpowiednimi służbami 
Komisji.

2. Zarząd przyjmuje swój regulamin i 
regulamin rady wykonawczej w 
porozumieniu z Komisją. Regulamin 
przewiduje zrównoważoną reprezentację 
członków zarządu w radzie wykonawczej z 
uwzględnieniem potrzeby 
odzwierciedlenia zdolności państw 
członkowskich w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
ciągłości i skuteczności działania rady 
wykonawczej. Regulamin przewiduje 
przyjmowanie przyspieszonych decyzji w 
trybie procedury pisemnej lub za 
pośrednictwem telekonferencji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równowagę i skuteczność działania rady wykonawczej, regulamin Agencji 
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powinien uwzględniać jej skład. Usunięcie „służb” Komisji wynika ze zmian wprowadzonych 
przez Radę w tym i innych fragmentach. Komisja powinna pełnić jednak większą rolę niż tylko 
konsultacyjną, jak proponuje Rada.

Poprawka 206
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zarząd może przyjąć wieloletni plan 
polityki kadrowej po konsultacji ze 
służbami Komisji oraz należytym 
poinformowaniu władzy budżetowej.

9. Zarząd przyjmuje wieloletni plan 
polityki kadrowej po konsultacji ze 
służbami Komisji oraz należytym 
poinformowaniu władzy budżetowej.

Or. en

Poprawka 207
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zarząd może przyjąć wieloletni plan 
polityki kadrowej po konsultacji ze 
służbami Komisji oraz należytym 
poinformowaniu władzy budżetowej.

9. Zarząd przyjmuje wieloletni plan 
polityki kadrowej po konsultacji ze 
służbami Komisji oraz należytym 
poinformowaniu władzy budżetowej.

Or. en

Poprawka 208
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Zarząd przyjmuje zestaw kryteriów 
wydajności służących za podstawę 
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corocznej oceny działalności Agencji oraz 
przyjęcia środków na rzecz zwiększenia
efektywności ENISA.

Or. ro

Poprawka 209
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich, trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję oraz trzech 
przedstawicieli bez prawa głosowania 
wyznaczonych przez Komisję, z których 
każdy reprezentuje jedną z poniższych 
grup:

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich upoważnionym do 
działania w imieniu tego państwa 
członkowskiego i po trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję bez prawa 
głosowania. Członków zarządu mogą 
zastępować ich zastępcy zgodnie z 
regulaminem zarządu.

a) branżę technologii informacyjnych i 
łączności;
b) grupy konsumenckie;
c) ekspertów akademickich w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Poprawka 210
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich, trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję oraz trzech 
przedstawicieli bez prawa głosowania 

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich, trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję oraz trzech 
przedstawicieli bez prawa głosowania 
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wyznaczonych przez Komisję, z których 
każdy reprezentuje jedną z poniższych 
grup:

wyznaczonych przez Komisję, a także 
trzech przedstawicieli wyznaczonych przez 
Parlament Europejski, z których każdy 
reprezentuje jedną z poniższych grup:

Or. ro

Poprawka 211
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji.

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Mają oni również umiejętności 
kierownicze, administracyjne i dotyczące 
spraw budżetowych niezbędne do
wypełnienia zadań wymienionych w art. 5. 
Wyznaczeni przez Komisję członkowie 
zarządu zajmują stanowisko dyrektora lub 
wyższe. Stopień w hierarchii zawodowej 
członków zarządu wyznaczonych przez 
państwa członkowskie odpowiada 
stopniowi w hierarchii członków zarządu 
wyznaczonych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 212
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja przedstawicieli grup, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wynosi cztery 
lata. Kadencję tę można przedłużyć 
jednokrotnie. W przypadku gdy jeden z 
tych przedstawicieli przestaje być 

3. Kadencja przedstawicieli grup, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wynosi trzy 
lata. Kadencję tę można przedłużyć 
jednokrotnie. W przypadku gdy jeden z 
tych przedstawicieli przestaje być 



AM\877955PL.doc 53/71 PE472.314v01-00

PL

powiązany z odpowiednią grupą interesu, 
Komisja wyznacza jego następcę.

powiązany z odpowiednią grupą interesu, 
Komisja wyznacza jego następcę.

Or. ro

Poprawka 213
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zwykłe posiedzenia zarządu odbywają 
się dwa razy do roku. Na wniosek 
przewodniczącego lub co najmniej jednej 
trzeciej członków posiadających prawo 
głosowania, odbywają się również 
posiedzenia nadzwyczajne zarządu.

2. Zwykłe posiedzenia zarządu odbywają 
się raz do roku. Na wniosek 
przewodniczącego lub co najmniej jednej 
trzeciej członków posiadających prawo 
głosowania, odbywają się również 
posiedzenia nadzwyczajne zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z ustanowieniem rady wykonawczej, której celem jest zwiększenie skuteczności 
wewnętrznej pracy Agencji, liczba zwykłych posiedzeń zarządu (których organizacja wiąże się 
ze znacznym obciążeniem administracyjnym i wysokimi kosztami) powinna zostać 
ograniczona do jednego w roku. W odniesieniu do posiedzeń nadzwyczajnych w projekcie 
sprawozdania wprowadzono stosowanie uproszczonych przyspieszonych procedur, takich jak 
telekonferencje.

Poprawka 214
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do przyjęcia regulaminu zarządu, 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
budżetu, rocznego planu pracy, a także do 
powołania, przedłużenia kadencji i
odwołania dyrektora wykonawczego, 

2. Do przyjęcia regulaminu zarządu, 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
budżetu, rocznego planu pracy, a także do 
powołania lub zwolnienia dyrektora 
wykonawczego, wymagana jest większość 
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wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków zarządu 
posiadających prawo głosowania.

dwóch trzecich głosów wszystkich 
członków zarządu posiadających prawo 
głosowania.

Or. en

Poprawka 215
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu promowania przejrzystości i 
płynnego procesu decyzyjnego zarządu 
zezwala się na głosowanie za 
pośrednictwem telekonferencji w 
przypadku, gdy z istotnych i 
nieprzewidzianych przyczyn przynajmniej 
trzech członków zarządu nie może 
osobiście wziąć udziału w głosowaniu.

Or. en

Poprawka 216
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
i odwoływany przez zarząd. Powołania 
dokonuje się w drodze wyboru z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, na okres pięciu lat, w oparciu o 
względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie. 
Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd może zostać wezwany do 

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
i odwoływany przez zarząd po 
potwierdzeniu przez Parlament 
Europejski. Powołania dokonuje się w 
drodze wyboru z listy kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję, na okres 
pięciu lat, w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i 
kierownicze, a także określone 
kompetencje i doświadczenie. Komisja 
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złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

organizuje otwarty konkurs celem 
sporządzenia listy odpowiednich 
kandydatów. Przed powołaniem kandydat 
wybrany przez zarząd oraz pozostali 
kandydaci z listy zaproponowanej przez 
Komisję zostają wezwani do złożenia 
oświadczeń przed właściwym komitetem 
Parlamentu Europejskiego i udzielenia 
odpowiedzi na pytania zadane przez 
członków tego komitetu.

Or. en

Poprawka 217
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji i 
uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji, może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego o okres nie 
dłuższy niż trzy lata.

skreślony

Or. en

Poprawka 218
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd informuje Parlament 
Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora 
wykonawczego. W ciągu miesiąca 
poprzedzającego przedłużenie jego 

skreślony
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kadencji dyrektor wykonawczy może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

Or. en

Poprawka 219
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia
przed właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu trzech 
miesięcy poprzedzających przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy, jeśli 
zostanie wezwany, składa oświadczenie 
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.

Or. en

Poprawka 220
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
dyrektor wykonawczy pełni swoje funkcje
do czasu powołania jego następcy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 221
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 
akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie oraz
eksperci akademiccy w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Stała Grupa Przedstawicieli Zainteresowanych Stron na bieżąco informuje sektor prywatny, 
grupy konsumenckie i ekspertów o pracy ENISA, a także umożliwia im dzielenie się swoimi 
obawami z ENISA. Grupa ta nie jest przewidziana jako forum współpracy krajowych 
organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i ochronę prywatności. Organy 
europejskie, którym powierzono zwalczanie cyberprzestępczości, mogą być zapraszane na 
posiedzenia zarządu ENISA oraz uczestniczyć w pracach grup roboczych ad hoc.

Poprawka 222
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, dostawcy sieci lub usług 
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akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

łączności elektronicznej, grupy 
konsumenckie, eksperci akademiccy w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji, organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa i ochronę 
prywatności oraz inne zainteresowane 
strony, takie jak Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC).

Or. en

Poprawka 223
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 
akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów o międzynarodowej 
renomie reprezentujących odpowiednie 
zainteresowane strony, takie jak branża 
technologii informacyjnych i łączności, 
grupy konsumenckie, eksperci akademiccy 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji oraz organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa i ochronę 
prywatności.

Or. en

Poprawka 224
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
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złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 
akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

złożoną z ekspertów o wysokich 
kwalifikacjach, reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 
akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

Or. ro

Poprawka 225
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Grupie przewodniczy dyrektor 
wykonawczy.

3. Grupie przewodniczy dyrektor 
wykonawczy lub dowolna osoba, którą 
wyznaczy on indywidualnie do 
sprawowania tej funkcji.

Or. en

Poprawka 226
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 14, 
Agencja nie ujawnia stronom trzecim 
przetwarzanych i otrzymywanych 
informacji, w przypadku których 
wnioskowano o zachowanie poufności.

1. Nie naruszając przepisów art. 14, 
Agencja nie ujawnia stronom trzecim 
przetwarzanych i otrzymywanych 
informacji niejawnych, w przypadku 
których wnioskowano o zachowanie 
poufności całości lub części tych 
informacji i przedstawiono rozsądne 
uzasadnienie takiego wniosku. Jeżeli 
Agencja uzna, że informacje można 
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ujawnić w całości lub częściowo, 
konsultuje się przed ich ujawnieniem ze 
stroną, która udzieliła jej tych informacji, 
i ujawni te informacje dopiero po tym, jak 
strona, która udzieliła jej tych informacji, 
zezwoli na ich ujawnienie.

Or. en

Poprawka 227
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki Agencji obejmują wydatki na 
personel, wsparcie administracyjne i 
techniczne, infrastrukturę i działalność 
operacyjną oraz wydatki wynikające z 
umów zawartych ze stronami trzecimi.

2. Wydatki Agencji obejmują wydatki na 
personel, wsparcie administracyjne i 
techniczne, infrastrukturę i działalność 
operacyjną oraz wydatki wynikające z 
umów zawartych ze stronami trzecimi.
Koszty administracyjne i środki 
przeznaczone dla pracowników 
administracyjnych nie przekroczają 40% 
całkowitego budżetu.

Or. ro

Poprawka 228
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet 
Agencji.

1. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za wykonanie budżetu 
Agencji.

Or. en
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Poprawka 229
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet 
Agencji.

1. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za wykonanie budżetu 
Agencji.

Or. en

Poprawka 230
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet 
Agencji.

1. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za wykonanie budżetu 
Agencji.

Or. en

Poprawka 231
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Forma prawna Forma prawna i siedziba

Or. nl

Poprawka 232
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu maksymalizacji jej zdolności 
do reagowania, zwiększenia jej 
skuteczności i ułatwienia bliższego 
kontaktu z instytucjami Unii, państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami powstaje w 
Brukseli stałe biuro łącznikowe.

Or. en

Poprawka 233
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rada ponownie rozpatrzy lokalizację 
siedziby, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia skutecznej i efektywnej 
działalności Agencji.

Or. en

Poprawka 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja ma siedzibę w Heraklionie na 
Krecie.

Or. en
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Uzasadnienie

Badanie ENISA wykazało, że ze względu na niewielkie rozmiary Agencja funkcjonuje 
sprawnie i skutecznie w swojej siedzibie w Heraklionie na Krecie. Co więcej, zważywszy na 
jej rolę, agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego powinna być w stanie działać skutecznie 
z dowolnego miejsca w Europie. Kwestie administracyjne i inne potencjalne kwestie 
operacyjne powinny być regulowane poprzez lepsze zarządzanie, zatrudnienie odpowiedniej 
liczby pracowników oraz pełne wykorzystanie technologii informacyjnych.

Poprawka 235
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja ma siedzibę w Brukseli.

Or. nl

Poprawka 236
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Personel administracyjny nie 
przekracza 20% wszystkich pracowników.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)



PE472.314v01-00 64/71 AM\877955PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja może nawiązywać kontakty i 
współpracować z innymi państwami 
trzecimi, a także z organizacjami 
międzynarodowymi i organami 
międzyrządowymi zajmującymi się 
bezpieczeństwem sieci i informacji oraz 
pozwalać im na udział w jej działalności w 
odnośnych obszarach. Dyrektor 
wykonawczy powinien przedstawić ich 
udział zarządowi w celu uzyskania 
zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

ENISA powinna pełnić funkcję centralnego punktu ds. informacji i opracowywania polityki 
dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji w Europie, a także odgrywać aktywną rolę 
w kształtowaniu bezpiecznego globalnego ekosystemu internetowego. W związku z tym ENISA 
powinna pozostawać w ścisłym kontakcie z państwami trzecimi oraz organami i 
społecznościami międzynarodowymi, takimi jak ICANN, ITU, IGF, IANA, IETF, ISOC itd.

Poprawka 238
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja może nawiązywać kontakty 
lub współpracować z innymi państwami 
trzecimi oraz pozwalać im na udział w jej 
działalności w odnośnych obszarach. W 
celu pogłębienia dialogu 
międzynarodowego i współpracy 
międzynarodowej Komisja, w stosownych 
przypadkach, konsultuje się z Agencją w 
sprawach o znaczeniu międzynarodowym.

Or. en
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Poprawka 239
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Agencja wspiera polityki zewnętrzne 
Unii w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji w ścisłej współpracy z 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ).

Or. en

Poprawka 240
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. W ciągu pięciu lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
rozporządzenie powinno zostać poddane 
przeglądowi w celu dalszego zwiększenia 
możliwości operacyjnych Agencji.

Or. en

Poprawka 241
Niki Tzavela
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
rozporządzenie powinno zostać poddane 
przeglądowi w celu dalszego zwiększenia 
możliwości operacyjnych Agencji.

Or. en

Poprawka 242
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania 
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. Co trzy lata Komisja, uwzględniając 
opinie wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron, dokonuje oceny na 
podstawie kryteriów referencyjnych 
uzgodnionych z zarządem. Ocena dotyczy 
oddziaływania i skuteczności Agencji w 
realizacji celów określonych w art. 2 oraz 
efektywności jej metod pracy. Komisja 
przeprowadza ocenę w szczególności w 
celu ustalenia, czy Agencja jest nadal 
wystarczająco efektywna i jakie środki 
należy przyjąć, aby zwiększyć jej 
efektywność.
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Or. ro

Poprawka 243
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania 
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja wykonuje swój wieloletni plan 
prac, oraz ocenienia, czy Agencja 
powinna zostać wzmocniona lub czy jej 
mandat powinien zostać rozszerzony lub 
odpowiednio dostosowany.

Or. en

Poprawka 244
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 

1. W ciągu pięciu lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
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skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
rozporządzenie powinno zostać poddane 
przeglądowi w celu dalszego zwiększenia 
możliwości operacyjnych Agencji.

Or. en

Poprawka 245
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie przyjmujące 
Agencję zapewnia możliwie najlepsze 
warunki dla sprawnego i skutecznego 
działania Agencji.

Państwa członkowskie przyjmujące 
Agencję i stałe biuro łącznikowe 
zapewniają możliwie najlepsze warunki 
dla sprawnego i skutecznego działania 
Agencji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. To państwo członkowskie zapewnia 
Agencji jak najlepsze warunki do 
prowadzenia działalności, w tym 
odpowiednią infrastrukturę budowlaną, 
zaplecze komunikacyjne, wielojęzyczne 
placówki szkolne o orientacji europejskiej 
i wystarczającą infrastrukturę 
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transportową.

Or. en

Poprawka 247
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Niezbędne ustalenia dotyczące lokali, 
które mają zostać przekazane Agencji, 
oraz obiektów udostępnianych przez dane 
państwo członkowskie, jak również 
szczegółowe przepisy mające zastosowanie 
w tym państwie członkowskim do 
dyrektora wykonawczego, członków 
zarządu, pracowników Agencji i członków 
ich rodzin określa odnowiona umowa w 
sprawie siedziby między Agencją a 
przyjmującym państwem członkowskim.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Okres działania

Agencję ustanawia się na okres pięciu lat, 
począwszy od dnia […] r.

Or. en
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Uzasadnienie

(ENISA jest jedną z niewielu już europejskich agencji, które nie mają stałego mandatu. 
Krótszy mandat utrudnia Agencji osiąganie długoterminowych celów odnoszących się do 
planowania strategicznego i operacyjnego, obsady stanowisk i zaangażowania politycznego.)

Poprawka 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencję ustanawia się na okres pięciu lat, 
począwszy od dnia […] r.

Agencję ustanawia się na okres siedmiu
lat, począwszy od dnia […] r.

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 250
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencję ustanawia się na okres pięciu lat, 
począwszy od dnia […] r.

Agencję ustanawia się na czas 
nieokreślony, począwszy od dnia […] r.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencję ustanawia się na okres pięciu lat, 
począwszy od dnia […] r.

Agencję ustanawia się na czas 
nieokreślony, począwszy od dnia […] r.

Or. en


