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Alteração 124
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo à Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que cria a nova Agência da 
União Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (NEUNISA)

Or. en

Justificação

O nome alternativo sugerido reforçaria a criação de uma nova e mais eficaz Agência da 
União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação.

Alteração 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativo à Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA)

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 126
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) As comunicações, as infra-estruturas e 
os serviços electrónicos são um factor 
essencial do desenvolvimento económico e 
social. São fundamentais para a sociedade 
e tornaram-se tão indispensáveis como o 
abastecimento de electricidade ou de água. 
A sua perturbação pode originar prejuízos 
económicos consideráveis, o que acentua a 
importância de medidas que visem 
aumentar a protecção e a resiliência para 
garantir a continuidade de serviços críticos. 
A protecção das comunicações, das 
infra-estruturas e dos serviços electrónicos, 
em particular a sua integridade e 
disponibilidade, enfrenta desafios 
crescentes. É uma questão cada vez mais 
preocupante para a sociedade, 
nomeadamente devido à eventualidade de 
surgirem problemas decorrentes da 
complexidade dos sistemas, acidentes, 
erros e ataques, que podem ter 
consequências na infra-estrutura física que 
permite a entrega de serviços críticos para 
o bem-estar dos cidadãos europeus.

(1) As comunicações, as infra-estruturas e 
os serviços electrónicos são um factor 
essencial do desenvolvimento económico e 
social. São fundamentais para a sociedade 
e tornaram-se tão indispensáveis como o 
abastecimento de electricidade ou de água. 
As redes de comunicação funcionam 
como catalisadores sociais e inovadores, 
multiplicando o impacto da tecnologia e 
modelando os comportamentos do 
consumidor, os modelos de negócio, as 
empresas e a participação na vida cívica e 
política. A sua perturbação pode originar 
prejuízos físicos, sociais e económicos 
consideráveis, o que acentua a importância 
de medidas que visem aumentar a 
protecção e a resiliência para garantir a 
continuidade de serviços críticos. A 
protecção das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos, em 
particular a sua integridade e 
disponibilidade, enfrenta desafios 
crescentes. É uma questão cada vez mais 
preocupante para a sociedade, 
nomeadamente devido à eventualidade de 
surgirem problemas decorrentes da 
complexidade dos sistemas, falhas, avarias 
sistemáticas, acidentes, erros e ataques, 
que podem ter consequências na infra-
estrutura electrónica e física que permite a 
entrega de serviços críticos para o bem-
estar dos cidadãos europeus.

Or. en

Alteração 127
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A natureza das ameaças muda 
constantemente e os incidentes de 
segurança podem abalar a confiança dos 
utilizadores. Embora as perturbações 
graves das comunicações, infra-estruturas e 
serviços electrónicos possam ter 
importantes repercussões económicas e 
sociais, as violações da segurança, os 
problemas e os transtornos no dia-a-dia 
também podem abalar a confiança do 
público na tecnologia, nas redes e nos 
serviços.

(2) A natureza das ameaças muda 
constantemente e os incidentes de 
segurança podem abalar a confiança dos 
utilizadores. Embora as perturbações 
graves das comunicações, infra-estruturas e 
serviços electrónicos possam ter 
importantes repercussões económicas e 
sociais, e até colocar em risco vidas 
humanas, as violações da segurança, os 
problemas e os transtornos no dia-a-dia 
também podem abalar a confiança do 
público na tecnologia, nas redes e nos 
serviços.

Or. en

Alteração 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É, por conseguinte, importante para os 
decisores políticos, as empresas e os 
utilizadores que se proceda a uma 
avaliação regular da situação das redes e da 
informação em termos de segurança na 
Europa, com base em dados europeus 
fiáveis.

(3) É, por conseguinte, importante para os 
decisores políticos, as empresas e os 
utilizadores que se proceda a uma 
avaliação regular da situação das redes e da 
informação em termos de segurança na 
Europa, com base em dados europeus 
fiáveis, bem como a uma previsão 
sistemática de futuros desenvolvimentos, 
desafios e ameaças a nível europeu e 
mundial.

Or. en

Justificação

A segurança das redes e da informação não é apenas uma questão à escala europeia, mas 
também mundial, conforme o demonstraram os recentes ciberataques. A política e as medidas 
de cibersegurança não podem ser introspectivas e reactivas. Em vez disso, a ENISA deve ter 
uma perspectiva global e dinâmica sobre o modo de assegurar um ecossistema seguro de 
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rede electrónica. 

Alteração 129
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os representantes dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho 
Europeu de 13 de Dezembro de 2003, 
decidiram que a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), que iria ser criada com base na 
proposta apresentada pela Comissão, teria 
sede numa cidade da Grécia, a determinar 
pelo Governo grego.

(4) Os representantes dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho 
Europeu de 13 de Dezembro de 2003, 
decidiram que a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), que iria ser criada com base na 
proposta apresentada pela Comissão, teria 
sede numa cidade da Grécia, a determinar 
pelo Governo grego. O Governo grego 
determinou que a ENISA teria a sua sede 
em Heraklion, em Creta. Esta decisão 
levanta questões e fundo quanto à 
eficiência e eficácia da Agência, pelo que 
o Conselho deve reconsiderar a sua 
decisão atendendo a estes parâmetros.

Or. en

Alteração 130
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os representantes dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho 
Europeu de 13 de Dezembro de 2003, 
decidiram que a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), que iria ser criada com base na 
proposta apresentada pela Comissão, teria 
sede numa cidade da Grécia, a determinar 

(4) Os representantes dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho
Europeu de 13 de Dezembro de 2003, 
decidiram que a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), que iria ser criada com base na 
proposta apresentada pela Comissão, teria 
sede numa cidade da Grécia, que o 
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pelo Governo grego. Governo grego determinou ser Heraklion, 
em Creta.

Or. en

Alteração 131
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Desde que a Agência foi criada, a 
segurança das redes e da informação 
tem-se visto confrontada com desafios que 
vão mudando em função da evolução 
tecnológica, socioeconómica e dos 
mercados e que têm sido objecto de 
reflexões e debates aprofundados. Em 
resposta à evolução dos desafios, a União 
actualizou as suas prioridades no que toca à 
política de segurança das redes e da 
informação numa série de documentos, 
entre os quais a Comunicação da Comissão 
de 2006 intitulada Estratégia para uma 
sociedade da informação segura – Diálogo, 
parcerias e maior poder de intervenção, a 
Resolução do Conselho de 2007 relativa a 
uma Estratégia para uma Sociedade da 
Informação Segura na Europa, a 
Comunicação de 2009 intitulada Protecção 
de infra-estruturas críticas da informação -
«Proteger a Europa contra os ciberataques 
e as perturbações em grande escala: 
melhorar a preparação, a segurança e a 
resiliência», as Conclusões da Presidência 
da Conferência Ministerial sobre Protecção 
de Infra-Estruturas Críticas da Informação 
(CIIP), a Resolução do Conselho de 2009 
sobre uma abordagem de cooperação 
europeia no domínio da segurança das 
redes e da informação. Foi reconhecida a 
necessidade de modernizar e reforçar a 
Agência para que esta contribua 
positivamente para os esforços das 

(6) Desde que a ENISA foi criada, a 
segurança das redes e da informação 
tem-se visto confrontada com desafios que 
vão mudando em função da evolução 
tecnológica, socioeconómica e dos 
mercados e que têm sido objecto de 
reflexões e debates aprofundados. Em 
resposta à evolução dos desafios, a União 
actualizou as suas prioridades no que toca à 
política de segurança das redes e da 
informação numa série de documentos, 
entre os quais a Comunicação da Comissão 
de 2006 intitulada Estratégia para uma 
sociedade da informação segura – Diálogo, 
parcerias e maior poder de intervenção, a 
Resolução do Conselho de 2007 relativa a
uma Estratégia para uma Sociedade da 
Informação Segura na Europa, a 
Comunicação de 2009 intitulada Protecção 
de infra-estruturas críticas da informação -
«Proteger a Europa contra os ciberataques 
e as perturbações em grande escala: 
melhorar a preparação, a segurança e a 
resiliência», as Conclusões da Presidência 
da Conferência Ministerial sobre Protecção 
de Infra-Estruturas Críticas da Informação 
(CIIP), a Resolução do Conselho de 2009 
sobre uma abordagem de cooperação 
europeia no domínio da segurança das 
redes e da informação. Foi reconhecida a 
necessidade de modernizar e reforçar a 
Agência para que esta contribua 
positivamente para os esforços das 
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instituições europeias e dos 
Estados-Membros no sentido de 
desenvolverem na Europa uma capacidade 
de resposta aos desafios da segurança das 
redes e da informação. Mais recentemente, 
a Comissão adoptou a Agenda Digital para 
a Europa, uma iniciativa emblemática 
enquadrada na estratégia «Europa 2020». 
Esta agenda geral visa explorar e 
desenvolver o potencial das TIC e 
transformá-lo em crescimento sustentável e 
inovação. Um dos seus principais 
objectivos é promover a confiança na 
sociedade da informação, para o que 
anunciou uma série de acções a levar a 
cabo pela Comissão nesse domínio, entre 
as quais se inclui a presente proposta.

instituições europeias e dos 
Estados-Membros no sentido de 
desenvolverem na Europa uma capacidade 
de resposta aos desafios da segurança das 
redes e da informação. Mais recentemente, 
a Comissão adoptou a Agenda Digital para 
a Europa, uma iniciativa emblemática 
enquadrada na estratégia «Europa 2020». 
Esta agenda geral visa explorar e 
desenvolver o potencial das TIC e 
transformá-lo em crescimento sustentável e 
inovação. Um dos seus principais 
objectivos é promover a confiança na 
sociedade da informação, para o que 
anunciou uma série de acções a levar a 
cabo pela Comissão nesse domínio, entre 
as quais se inclui a presente proposta.

Or. en

Alteração 132
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas em prol do mercado interno 
respeitantes à segurança das comunicações 
electrónicas e, de um modo mais geral, à 
segurança das redes e da informação 
exigem diferentes formas de aplicações 
técnicas e organizacionais por parte dos 
Estados-Membros e da Comissão. A 
aplicação heterogénea dessas exigências 
pode conduzir a soluções ineficazes e criar 
obstáculos ao mercado interno. É, pois, 
necessário criar a nível europeu um centro 
especializado que forneça orientações, 
conselhos e, quando solicitado, assistência 
em questões relacionadas com a segurança 
das redes e da informação, e com o qual os 
Estados-Membros e as instituições 
europeias possam contar. A Agência pode 
responder a essas necessidades 

(7) As medidas em prol do mercado interno 
respeitantes à segurança das comunicações 
electrónicas e, de um modo mais geral, à 
segurança das redes e da informação 
exigem diferentes formas de aplicações 
técnicas e organizacionais por parte dos 
Estados-Membros e da Comissão. A 
aplicação heterogénea dessas exigências 
pode conduzir a soluções ineficazes e criar 
obstáculos ao mercado interno. É, pois, 
necessário criar a nível europeu um centro 
especializado que forneça orientações, 
conselhos e, quando solicitado, assistência 
em questões relacionadas com a segurança 
das redes e da informação, com o qual os 
Estados-Membros e as instituições 
europeias possam contar e que assuma um 
papel mais preponderante, nomeadamente 
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desenvolvendo e mantendo um alto nível
de especialização e prestando assistência 
aos Estados-Membros, à Comissão e, por 
consequência, à comunidade empresarial 
por forma a ajudá-los a cumprir os 
requisitos legais e regulamentares da 
segurança das redes e da informação, 
contribuindo assim para o bom 
funcionamento do mercado interno.

no tocante à prevenção e à concessão de 
respostas céleres e soluções a problemas 
de segurança das redes e da informação. 
A Agência pode responder a essas 
necessidades desenvolvendo e mantendo 
um alto nível de especialização e prestando 
assistência aos Estados-Membros, à 
Comissão e, por consequência, à 
comunidade empresarial por forma a ajudá-
los a cumprir os requisitos legais e 
regulamentares da segurança das redes e da 
informação, contribuindo assim para o bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. lt

Alteração 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Agência deve desempenhar as tarefas 
que lhe são confiadas pela actual legislação 
da União no domínio das comunicações 
electrónicas e, de um modo geral, 
contribuir para aumentar o nível de 
segurança das comunicações electrónicas, 
nomeadamente oferecendo competências
especializadas e conselhos e promovendo o 
intercâmbio de boas práticas.

(8) A Agência deve desempenhar as tarefas 
que lhe são confiadas pela actual legislação 
da União no domínio das comunicações 
electrónicas e, de um modo geral, 
contribuir para aumentar o nível de 
segurança das comunicações electrónicas, 
nomeadamente oferecendo competências 
especializadas e conselhos, promovendo o 
intercâmbio de boas práticas e 
providenciando sugestões políticas.

Or. en

Alteração 134
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A Agência deverá contribuir para um 
elevado nível de segurança das redes e da 
informação dentro da União e para o 
desenvolvimento de uma cultura de 
segurança das redes e da informação em 
benefício dos cidadãos, dos consumidores, 
das empresas e das organizações do sector 
público na União Europeia, contribuindo 
assim para o normal funcionamento do 
mercado interno.

(11) A Agência deverá contribuir para um 
elevado nível de segurança das redes e da 
informação dentro da União e para o 
desenvolvimento e promoção de uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação em benefício dos cidadãos, dos 
consumidores, das empresas e das 
organizações do sector público na União 
Europeia, contribuindo assim para o 
normal funcionamento do mercado interno.

Or. ro

Alteração 135
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Tendo em conta o aumento 
substancial das redes electrónicas e das 
comunicações, que agora formam a 
espinha dorsal da economia europeia, 
bem como a dimensão real da economia 
digital, importa efectuar um aumento 
substancial dos recursos financeiros e 
humanos afectados à Agência, que 
reflicta o seu papel e competências 
reforçadas, assim como da sua posição 
crítica na defesa do ecossistema digital 
europeu.

Or. en

Alteração 136
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 
coordenação com os Estados-Membros e 
reforçar a cooperação entre as partes 
interessadas na Europa, nomeadamente 
envolvendo nas suas actividades os 
organismos nacionais competentes e 
peritos do sector privado no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá prestar assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros no seu 
diálogo com as empresas sobre os 
problemas de segurança associados ao 
hardware e ao software, contribuindo assim 
para uma abordagem concertada da 
segurança das redes e da informação.

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 
coordenação com os Estados-Membros e 
reforçar a cooperação entre as partes 
interessadas na Europa, nomeadamente 
envolvendo nas suas actividades os 
organismos nacionais competentes e 
peritos do sector privado no domínio da 
segurança das redes e da informação, em 
particular os prestadores de redes e 
serviços de comunicações electrónicas, os 
fabricantes de equipamentos de rede e os 
fornecedores de software. A Agência 
deverá prestar assistência à Comissão e aos 
Estados-Membros no seu diálogo com as 
empresas sobre os problemas de segurança 
associados ao hardware e ao software, 
contribuindo assim para uma abordagem 
concertada da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 137
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 
coordenação com os Estados-Membros e 
reforçar a cooperação entre as partes 
interessadas na Europa, nomeadamente 
envolvendo nas suas actividades os 
organismos nacionais competentes e 
peritos do sector privado no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá prestar assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros no seu 
diálogo com as empresas sobre os 
problemas de segurança associados ao 
hardware e ao software, contribuindo assim 
para uma abordagem concertada da 
segurança das redes e da informação.

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 
coordenação e colaboração com os 
Estados-Membros e reforçar a cooperação 
entre as partes interessadas na Europa, 
nomeadamente envolvendo nas suas 
actividades os organismos nacionais e 
europeus competentes e peritos de alto 
nível do sector privado no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá prestar assistência à 
Comissão, ao Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros no seu diálogo com as 
empresas sobre os problemas de segurança 
associados ao hardware e ao software, 
contribuindo assim para uma abordagem 
concertada da segurança das redes e da 
informação.

Or. ro

Alteração 138
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 
coordenação com os Estados-Membros e 
reforçar a cooperação entre as partes 
interessadas na Europa, nomeadamente 
envolvendo nas suas actividades os 
organismos nacionais competentes e 
peritos do sector privado no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá prestar assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros no seu 
diálogo com as empresas sobre os 
problemas de segurança associados ao 
hardware e ao software, contribuindo assim 
para uma abordagem concertada da 
segurança das redes e da informação.

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a Comissão e, se for 
caso disso, as partes interessadas, a 
situação em matéria de segurança das redes 
e da informação na Europa. A Agência 
deverá garantir a coordenação com os 
Estados-Membros e reforçar a cooperação 
entre as partes interessadas na Europa, 
nomeadamente envolvendo nas suas 
actividades os organismos nacionais 
competentes e peritos do sector privado no 
domínio da segurança das redes e da 
informação. A Agência deverá prestar 
assistência à Comissão e aos 
Estados-Membros no seu diálogo com as 
empresas sobre os problemas de segurança 
associados ao hardware e ao software, 
contribuindo assim para uma abordagem 
concertada da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as competências executivas da Comissão e os direitos de propriedade, a 
gestão e o funcionamento das infra-estruturas de rede por parte do sector privado, estas não 
devem ser excluídas da participação em consultas sobre assuntos relativos à segurança das 
redes e da informação.

Alteração 139
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência deverá funcionar como 
ponto de referência e instaurar a confiança 
em virtude da sua independência, da 
qualidade dos conselhos dados e das 
informações que divulga, da transparência 
dos seus procedimentos e métodos de 
operação e da sua diligência no exercício 
das funções que lhe estão atribuídas. A 
Agência deverá tirar partido dos esforços 
nacionais e da União e, por conseguinte, 
desempenhar as suas tarefas em plena 
cooperação com os Estados-Membros e 
estar aberta a contactos com as empresas 
do sector e outras partes interessadas 
pertinentes. Além disso, a Agência deverá 
tirar partido dos contributos do sector 
privado e da cooperação com este sector, 
que desempenha um papel importante na 
securização das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos.

(13) A Agência deverá funcionar como 
ponto de referência e instaurar a confiança 
em virtude da sua independência, da 
qualidade dos conselhos dados e das 
informações que divulga, da transparência 
dos seus procedimentos e métodos de 
operação e da sua diligência no exercício 
das funções que lhe estão atribuídas. A 
Agência deverá tirar partido dos esforços 
nacionais e da União e, por conseguinte, 
desempenhar as suas tarefas em plena 
cooperação com os Estados-Membros e as 
instituições da União e estar aberta a 
contactos com as empresas do sector e 
outras partes interessadas pertinentes. 
Além disso, a Agência deverá tirar partido 
dos contributos do sector privado e da 
cooperação com este sector, que 
desempenha um papel importante na 
securização das comunicações, das infra-
estruturas e dos serviços electrónicos.

Or. en

Alteração 140
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão lançou uma parceria 
europeia público-privada para a resiliência, 
que constitui um quadro europeu flexível 
de gestão da resiliência das infra-estruturas 
TIC, na qual a Agência deverá 
desempenhar um papel de facilitador, 
reunindo os interessados do sector público 
e do sector privado para discutirem as 
prioridades de política pública, as 

(14) A Comissão lançou uma parceria 
europeia público-privada para a resiliência, 
que constitui um quadro europeu flexível 
de gestão da resiliência das infra-estruturas 
TIC, no âmbito do qual a Agência deverá 
desenvolver competências para promover 
uma colaboração mais estreita entre os 
sectores público e privado e deverá 
desempenhar um papel de facilitador, 
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dimensões económica e comercial dos 
desafios e as medidas em prol da 
resiliência das infra-estruturas, e para 
definirem as suas responsabilidades.

reunindo os interessados do sector público 
e do sector privado para discutirem as 
prioridades de política pública, as 
dimensões económica e comercial dos 
desafios e as medidas em prol da 
resiliência das infra-estruturas, e para 
definirem as suas responsabilidades.

Or. lt

Alteração 141
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Agência deverá aconselhar a 
Comissão através da formulação de 
pareceres e da realização de análises 
técnicas e socioeconómicas, a pedido da 
Comissão ou por sua própria iniciativa, 
apoiando-a na elaboração de políticas no 
domínio da segurança das redes e da 
informação. A Agência deverá também 
prestar assistência aos Estados-Membros e 
às instituições e organismos europeus, se 
para isso a solicitarem, nos seus esforços 
para desenvolverem políticas e capacidades 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

(15) A Agência deverá aconselhar a 
Comissão através da formulação de 
pareceres e da realização de análises 
técnicas e socioeconómicas, a pedido da 
Comissão ou por sua própria iniciativa, 
apoiando-a na elaboração de políticas no 
domínio da segurança das redes e da 
informação. A Agência deverá também 
prestar assistência aos Estados-Membros, 
ao Organismo dos Reguladores Europeus 
das Comunicações Electrónicas (ORECE)  
e às instituições e organismos europeus, se 
para isso a solicitarem, nos seus esforços 
para desenvolverem políticas e capacidades 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 142
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A Agência deverá aconselhar a 
Comissão através da formulação de 
pareceres e da realização de análises 
técnicas e socioeconómicas, a pedido da 
Comissão ou por sua própria iniciativa, 
apoiando-a na elaboração de políticas no 
domínio da segurança das redes e da 
informação. A Agência deverá também 
prestar assistência aos Estados-Membros e 
às instituições e organismos europeus, se 
para isso a solicitarem, nos seus esforços 
para desenvolverem políticas e capacidades 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

(15) A Agência deverá aconselhar a 
Comissão através da formulação de 
pareceres e da realização de análises 
técnicas e socioeconómicas, apoiando-a na 
elaboração de políticas no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá também prestar assistência 
aos Estados-Membros e às instituições e 
organismos da União Europeia, a seu 
pedido ou por iniciativa própria, nos seus 
esforços para desenvolverem políticas e 
capacidades no domínio da segurança das 
redes e da informação.

Or. en

Alteração 143
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Agência deverá aconselhar a 
Comissão através da formulação de 
pareceres e da realização de análises 
técnicas e socioeconómicas, a pedido da 
Comissão ou por sua própria iniciativa, 
apoiando-a na elaboração de políticas no 
domínio da segurança das redes e da 
informação. A Agência deverá também 
prestar assistência aos Estados-Membros e 
às instituições e organismos europeus, se 
para isso a solicitarem, nos seus esforços 
para desenvolverem políticas e capacidades 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

A Agência deverá aconselhar a Comissão, 
o Conselho e o Parlamento Europeu
através da formulação de pareceres e da 
realização de análises técnicas e 
socioeconómicas, a pedido destes ou por 
sua própria iniciativa, apoiando-os na 
elaboração de políticas no domínio da 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá também prestar assistência 
aos Estados-Membros e aos organismos 
europeus, se para isso a solicitarem, nos 
seus esforços para desenvolverem políticas 
e capacidades no domínio da segurança das 
redes e da informação.

Or. ro
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Alteração 144
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Agência deverá facilitar a 
cooperação entre os organismos públicos 
competentes dos Estados-Membros, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento e o intercâmbio de boas 
práticas e de normas para programas 
educativos e de sensibilização. Uma maior 
troca de informações entre os 
Estados-Membros facilitará esta acção. A 
Agência deverá igualmente favorecer a 
cooperação entre as partes interessadas 
públicas e privadas ao nível da União, em 
parte através da promoção da partilha de 
informações, de campanhas de 
sensibilização e de programas educativos e 
de formação.

(20) A Agência deverá facilitar a 
cooperação entre os organismos públicos 
competentes dos Estados-Membros, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento, a promoção e o 
intercâmbio de boas práticas e de normas 
para programas educativos e de 
sensibilização. Uma maior troca de 
informações entre os Estados-Membros 
facilitará esta acção. A Agência deverá 
igualmente favorecer a cooperação entre as 
partes interessadas públicas e privadas ao 
nível da União, em parte através da 
promoção da partilha de informações, de 
campanhas de sensibilização e de 
programas educativos e de formação.

Or. ro

Alteração 145
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Agência auxiliará, inter alia, as 
instituições Europeias e os 
Estados-Membros pertinentes na 
elaboração e no lançamento de uma 
campanha pública de informação 
destinada aos utilizadores finais, com 
vista à promoção de comportamentos 
individuais em linha mais seguros e a 
sensibilizar para as eventuais ameaças do 
ciberespaço (cibercrimes, nomeadamente 
fraude electrónica, redes de computadores 
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zombies, fraude financeira e bancária, 
mas também aconselhamento sobre 
autenticação de base e protecção de 
dados).

Or. en

Justificação

Exemplo retirado do “Mês de Sensibilização para a Cibersegurança”, lançado pelo Governo 
norte-americano em 2003. Mais informações disponíveis em 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Alteração 146
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Sempre que tal se revele conveniente e 
útil para a sua esfera de acção, os seus 
objectivos e as suas atribuições, a Agência 
deverá partilhar experiências e informação 
geral com as agências e os organismos 
criados ao abrigo da legislação da União 
Europeia que lidem com a segurança das 
redes e da informação.

(23) Sempre que tal se revele conveniente e 
útil para a sua esfera de acção, os seus 
objectivos e as suas atribuições, a Agência 
deverá partilhar experiências e informação 
geral com as agências e os organismos 
criados ao abrigo da legislação da União 
Europeia que lidem com a segurança das 
redes e da informação. A Agência deverá 
contribuir para identificar as prioridades 
de investigação, a nível europeu, nas 
áreas da flexibilidade da rede e da 
segurança das redes e da informação e 
oferecer o conhecimento das necessidades 
da indústria a potenciais instituições de 
investigação.

Or. lt

Alteração 147
Ivailo Kalfin
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Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os problemas de segurança das redes 
e da informação têm uma dimensão 
mundial. Impõe-se reforçar a cooperação 
internacional a fim de melhorar as normas 
de segurança e o intercâmbio de 
informações e promover uma abordagem 
global comum dos problemas de segurança 
das redes e da informação. Para esse efeito, 
a Agência deverá apoiar a cooperação com 
os países terceiros e as organizações 
internacionais, em concertação, se for caso 
disso, com o Serviço Europeu para a 
Acção Externa (SEAE).

(26) Os problemas de segurança das redes 
e da informação têm uma dimensão 
mundial. Impõe-se reforçar a cooperação 
internacional no modo de abordagem da 
necessidade de um enquadramento 
jurídico internacional, a fim de melhorar 
as normas de segurança (incluindo a 
definição de normas comuns de 
comportamento e de códigos de conduta) 
e partilha de informações, promovendo 
uma colaboração internacional mais 
célere na resposta, bem como uma 
abordagem global comum dos problemas 
de segurança das redes e da informação. 
Para esse efeito, a Agência deverá apoiar 
uma maior participação europeia e a 
cooperação com os países terceiros e as 
organizações internacionais, 
disponibilizando, se for caso disso, os 
conhecimentos especializados necessários 
e uma análise dos órgãos e das 
instituições europeias em causa.

Or. en

Justificação

As medidas propostas são elementos fundamentais para estimular a cooperação em matéria 
de segurança das redes e da informação.  Visto que a presença da União nos debates sobre a 
cooperação internacional tem de ser reforçada, importa promover a ENISA no intuito de 
disponibilizar conhecimentos especializados aos órgãos e/ou instituições da UE em causa.

Alteração 148
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) No exercício das suas funções, a (27) No exercício das suas funções, a 
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Agência não deverá interferir com as 
competências, nem deverá obstar, impedir 
ou sobrepor-se aos poderes e às funções 
das autoridades reguladoras nacionais, 
definidas nas directivas relativas às redes e 
serviços de comunicações electrónicas, 
assim como do Organismo dos 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Electrónicas (ORECE), instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1211/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, do 
Comité das Comunicações referido na 
Directiva 2002/21/CE, dos organismos de 
normalização europeus, dos organismos de 
normalização nacionais e do Comité 
Permanente previsto na Directiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação, e das autoridades 
de supervisão dos Estados-Membros 
responsáveis pela protecção das pessoas 
singulares no que respeita ao tratamento 
dos dados pessoais e à livre circulação 
desses dados.

Agência não deverá interferir com as 
competências, nem deverá obstar, impedir 
ou sobrepor-se aos poderes e às funções 
das autoridades reguladoras nacionais, 
definidas nas directivas relativas às redes e 
serviços de comunicações electrónicas, 
assim como do Organismo dos 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Electrónicas (ORECE), instituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1211/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
devem estar representados no grupo 
permanente de partes interessadas da 
Agência, do Comité das Comunicações 
referido na Directiva 2002/21/CE, dos 
organismos de normalização europeus, dos 
organismos de normalização nacionais e do 
Comité Permanente previsto na Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa 
a um procedimento de informação no 
domínio das normas e regulamentações 
técnicas e das regras relativas aos serviços 
da sociedade da informação, e das 
autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
protecção das pessoas singulares no que 
respeita ao tratamento dos dados pessoais e 
à livre circulação desses dados.

Or. en

Alteração 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar a eficácia da Agência, 
os Estados-Membros e a Comissão deverão 
estar representados no conselho de 
administração, o qual deverá definir a 
orientação geral das operações da Agência 
e garantir que esta executa as suas tarefas 

(28) Para assegurar a eficácia da Agência, 
os Estados-Membros e a Comissão deverão 
estar representados no conselho de 
administração, o qual deverá definir a 
orientação geral das operações da Agência 
e garantir que esta executa as suas tarefas 
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de acordo com o presente regulamento. O 
conselho de administração deverá ser 
dotado dos necessários poderes para 
estabelecer o orçamento, verificar a sua 
execução, aprovar as regras financeiras 
adequadas, definir procedimentos de 
trabalho transparentes no tocante à tomada 
de decisões pela Agência, aprovar o 
programa de trabalho da Agência, aprovar 
o seu próprio regulamento interno e o 
regulamento interno da Agência, nomear o 
director executivo e decidir do 
prolongamento ou do termo do mandato
deste último. O conselho de administração 
deverá poder criar grupos de trabalho para 
o assistirem nas suas tarefas; esses órgãos 
poderão, por exemplo, elaborar as suas 
decisões ou monitorizar a aplicação das 
mesmas.

de acordo com o presente regulamento. O 
conselho de administração deverá ser 
dotado dos necessários poderes para 
estabelecer o orçamento, verificar a sua 
execução, aprovar as regras financeiras 
adequadas, definir procedimentos de 
trabalho transparentes no tocante à tomada 
de decisões pela Agência, aprovar o 
programa de trabalho da Agência, aprovar 
o seu próprio regulamento interno e o 
regulamento interno da Agência, nomear 
ou exonerar do cargo o director executivo, 
sob reserva de confirmação pelo 
Parlamento Europeu. O conselho de 
administração deverá poder criar grupos de 
trabalho para o assistirem nas suas tarefas; 
esses órgãos poderão, por exemplo, 
elaborar as suas decisões ou monitorizar a 
aplicação das mesmas.

Or. en

Alteração 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O director executivo deverá ter a 
possibilidade de criar grupos de trabalho ad 
hoc para questões específicas, 
designadamente de natureza científica ou 
técnica, legal ou socioeconómica. Para a 
criação dos grupos de trabalho ad hoc, o 
director executivo deverá procurar obter e 
ter em conta os necessários pareceres de 
peritos externos, para que a Agência possa 
ter acesso às mais recentes informações 
disponíveis sobre os desafios, em matéria 
de segurança, que o desenvolvimento da 
sociedade da informação levanta. A 
Agência deverá garantir que os membros 
dos grupos de trabalho ah hoc sejam 
seleccionados de acordo com os mais 

(30) O director executivo deverá ter a 
possibilidade de criar grupos de trabalho ad 
hoc para questões específicas, 
designadamente de natureza científica, 
técnica, legal ou socioeconómica. Para a 
criação dos grupos de trabalho ad hoc, o 
director executivo deverá procurar obter e 
ter em conta os necessários pareceres de 
peritos externos, para que a Agência possa 
ter acesso às mais recentes informações 
disponíveis sobre os desafios, em matéria 
de segurança, que o desenvolvimento da 
sociedade da informação levanta. A 
Agência deverá garantir que os membros 
dos grupos de trabalho ah hoc sejam 
seleccionados de acordo com os mais 
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elevados padrões de especialização, tendo 
na devida conta a necessidade de garantir 
uma representação equilibrada, se for caso 
disso em função das questões específicas, 
entre administrações públicas dos 
Estados-Membros, sector privado, 
incluindo empresas, utilizadores e 
académicos especialistas em segurança das 
redes e da informação. A Agência pode, se 
necessário, convidar, a título individual, 
peritos reconhecidos como competentes no 
domínio em causa a participarem nas 
actividades dos grupos de trabalho, caso a 
caso. As suas despesas deverão ser 
custeadas pela Agência de acordo com as 
suas próprias regras internas e em 
conformidade com os regulamentos 
financeiros existentes.

elevados padrões de especialização, tendo 
na devida conta a necessidade de garantir 
uma representação equilibrada, se for caso 
disso em função das questões específicas, 
entre administrações públicas dos 
Estados-Membros, instituições da União, 
o sector privado, incluindo empresas, 
utilizadores e académicos especialistas em 
segurança das redes e da informação. A 
Agência pode, se for caso disso, convidar, 
a título individual, peritos reconhecidos 
como competentes no domínio em causa a 
participarem nas actividades dos grupos de 
trabalho, caso a caso. As suas despesas 
deverão ser custeadas pela Agência de 
acordo com as suas próprias regras internas 
e em conformidade com os regulamentos 
financeiros existentes.

Or. en

Alteração 151
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A Agência deverá funcionar no 
respeito, respectivamente, (i) do princípio 
da subsidiariedade, garantindo um grau 
adequado de coordenação entre os 
Estados-Membros sobre as questões de 
segurança das redes e da informação e 
melhorando a eficácia das políticas 
nacionais, conferindo-lhes, pois, valor 
acrescentado, e (ii) do princípio da 
proporcionalidade, não indo além do 
necessário para atingir os objectivos 
definidos pelo presente regulamento.

(32) A Agência deverá funcionar no 
respeito, respectivamente, (i) do princípio 
da subsidiariedade, garantindo um grau 
adequado de coordenação entre os 
Estados-Membros e os órgãos nacionais
sobre as questões de segurança das redes e 
da informação e melhorando a eficácia das 
políticas nacionais, conferindo-lhes, pois, 
valor acrescentado, e (ii) do princípio da 
proporcionalidade, não indo além do 
necessário para atingir os objectivos 
definidos pelo presente regulamento.

Or. en
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Alteração 152
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar a plena autonomia 
e independência da Agência, considera-se 
necessário dotá-la de um orçamento 
próprio, cujas receitas sejam 
essencialmente constituídas por uma 
contribuição da União e por contribuições 
dos países terceiros que participam nos 
trabalhos da Agência. O Estado-Membro 
anfitrião, ou qualquer outro 
Estado-Membro, deve poder fazer 
contribuições voluntárias para as receitas 
da Agência. O procedimento orçamental da 
União permanece aplicável no que diz 
respeito a todas as subvenções imputadas 
ao orçamento geral da União Europeia. 
Além disso, o Tribunal de Contas deverá 
proceder à auditoria das contas.

(35) A fim de assegurar a plena autonomia 
e independência da Agência, assim como
de permitir que desempenhe tarefas novas 
e adicionais, considera-se necessário 
dotá-la de um orçamento próprio e 
suficiente, cujas receitas sejam 
essencialmente constituídas por uma 
contribuição da União e por contribuições 
dos países terceiros que participam nos 
trabalhos da Agência. O Estado-Membro 
anfitrião, ou qualquer outro Estado-
Membro, deve poder fazer contribuições 
voluntárias para as receitas da Agência. O 
procedimento orçamental da União 
permanece aplicável no que diz respeito a 
todas as subvenções imputadas ao 
orçamento geral da União Europeia. Além 
disso, o Tribunal de Contas deverá 
proceder à auditoria das contas.

Or. en

Alteração 153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Agência deverá suceder à ENISA, 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 460/2004. No quadro da decisão dos 
representantes dos Estados-Membros, 
reunidos no Conselho Europeu de 13 de 
Dezembro de 2003, o Estado-Membro de 
acolhimento deverá manter e desenvolver 
as actuais disposições práticas para garantir 

(36) A Agência deverá suceder à ENISA,
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 460/2004. No quadro da decisão dos 
representantes dos Estados-Membros, 
reunidos no Conselho Europeu de 13 de 
Dezembro de 2003, o Estado-Membro de 
acolhimento deverá manter e desenvolver 
as actuais disposições práticas, conforme 
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o funcionamento normal e eficiente da 
Agência, no que respeita, designadamente, 
à cooperação e prestação de assistência à 
Comissão, aos Estados-Membros e seus 
organismos competentes, às outras 
instituições e organismos europeus e às 
partes interessadas, públicas e privadas, de 
toda a Europa.

prevê o acordo relativo à sede, para 
garantir o funcionamento normal e 
eficiente da Agência, no que respeita, 
designadamente, à cooperação e prestação 
de assistência à Comissão, aos 
Estados-Membros e seus organismos 
competentes, às outras instituições e 
organismos europeus e às partes 
interessadas, públicas e privadas, de toda a 
Europa.

Or. en

Alteração 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) A Agência deve estar apta a, a 
pedido de um Estado-Membro ou das 
instituições europeias, destacar 
simultaneamente, até 10% do seu pessoal 
que preste assistência e conhecimentos 
especializados em questões relacionadas 
com a segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 155
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) A Agência deve estar apta a, a 
pedido de um Estado-Membro ou das 
instituições europeias, destacar 
simultaneamente, até 10% do seu pessoal 
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que preste assistência e conhecimentos 
especializados em questões relacionadas 
com a segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 36-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-B) O disposto no ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira deve 
aplicar-se à renovação do mandato 
permanente da Agência e qualquer 
decisão da autoridade legislativa em prol 
de tal renovação deve ser tomada sem 
prejuízo das decisões da autoridade 
orçamental, no contexto do processo 
orçamental anual.

Or. en

Alteração 157
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo limitado. As suas 
actividades deverão ser avaliadas no que 
respeita à eficácia na consecução dos 
objectivos e das suas práticas de trabalho, 
para determinar se os seus objectivos 

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo ilimitado. Deve ser 
definido entre a Agência e a Comissão um 
acordo anual sobre o desempenho, o qual 
deve incluir um relatório de avaliação 
geral da eficácia e dos objectivos 
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continuam ou não válidos e, em função 
disso, se a duração das suas actividades 
deve ser prolongada,

alcançados e transmitido anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão e ao Tribunal de Contas. Além 
disso, deve ser efectuada uma avaliação 
totalmente independente de três em três 
anos.

Or. en

Alteração 158
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo limitado. As suas 
actividades deverão ser avaliadas no que 
respeita à eficácia na consecução dos 
objectivos e das suas práticas de trabalho, 
para determinar se os seus objectivos 
continuam ou não válidos e, em função 
disso, se a duração das suas actividades 
deve ser prolongada,

(37) Tendo em conta que o regime de 
mandato com a duração de cinco anos, 
em vigor, restringe a capacidade da 
Agência de criar uma planificação a 
longo prazo para o seu funcionamento e 
actividades e que impede a continuidade 
do seu trabalho, importa considerar a 
possibilidade de eliminar o carácter 
temporário do seu mandato.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo limitado. As suas 
actividades deverão ser avaliadas no que 
respeita à eficácia na consecução dos 
objectivos e das suas práticas de trabalho, 
para determinar se os seus objectivos 
continuam ou não válidos e, em função 

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo indefinido e, por 
conseguinte, ter um mandato permanente.
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disso, se a duração das suas actividades 
deve ser prolongada,

Or. en

Justificação

A ENISA continua a ser uma das poucas Agências europeias sem mandato permanente. Um 
mandato mais curto deita por terra as perspectivas da ENISA a longo prazo no tocante à 
planificação estratégica da actividade, dos recursos humanos e da participação na política.

Alteração 160
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo limitado. As suas 
actividades deverão ser avaliadas no que 
respeita à eficácia na consecução dos 
objectivos e das suas práticas de trabalho, 
para determinar se os seus objectivos 
continuam ou não válidos e, em função 
disso, se a duração das suas actividades 
deve ser prolongada,

(37) A Agência deverá ser instituída por 
um período de tempo indefinido e, por 
conseguinte, ter um mandato permanente.

Or. en

Alteração 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui uma 
agência europeia para a segurança das 
redes e da informação (a seguir 
denominada «a Agência») com o propósito 
de contribuir para um nível elevado de 

1. O presente regulamento institui uma 
agência europeia para a segurança das 
redes e da informação (a seguir 
denominada «a Agência») com o propósito 
de contribuir para um nível elevado de 
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segurança das redes e da informação na 
União e de sensibilizar e desenvolver uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação na sociedade, em benefício dos 
cidadãos, dos consumidores, das empresas 
e das organizações do sector público da 
União, contribuindo assim para o normal 
funcionamento do mercado interno.

segurança das redes e da informação na 
União e de sensibilizar e desenvolver uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação na sociedade, em benefício dos 
cidadãos, dos consumidores, das empresas 
e das organizações do sector público da 
União, contribuindo assim para o normal 
funcionamento do mercado interno e a 
criação de um mercado único digital 
plenamente funcional na Europa.

Or. en

Alteração 162
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui uma 
agência europeia para a segurança das 
redes e da informação (a seguir 
denominada «a Agência») com o propósito 
de contribuir para um nível elevado de 
segurança das redes e da informação na 
União e de sensibilizar e desenvolver uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação na sociedade, em benefício dos 
cidadãos, dos consumidores, das empresas 
e das organizações do sector público da 
União, contribuindo assim para o normal 
funcionamento do mercado interno.

1. O presente regulamento institui uma 
agência europeia para a segurança das 
redes e da informação (a seguir 
denominada «a Agência») com o propósito 
de contribuir para um nível elevado de 
segurança das redes e da informação na 
União e de sensibilizar, desenvolver e 
promover uma cultura de segurança das 
redes e da informação na sociedade, em 
benefício dos cidadãos, dos consumidores, 
das empresas e das organizações do sector 
público da União, contribuindo assim para 
o normal funcionamento do mercado 
interno.

Or. ro

Alteração 163
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência presta assistência à 
Comissão, às outras instituições da União 
Europeia, aos Estados-Membros e a todo 
o sector, em particular as PME, para que 
cumpram as exigências da legislação 
actual e futura da União em matéria de 
segurança das redes e da informação, 
contribuindo desse modo para o normal 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Alteração 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os objectivos e as funções da Agência 
em nada afectam as competências dos 
Estados-Membros em matéria de segurança 
das redes e da informação nem, em caso 
algum, as actividades em matéria de 
segurança pública, defesa, segurança do 
Estado (incluindo o bem-estar económico 
do Estado quando as questões se 
relacionem com a segurança do Estado), 
nem as actividades do Estado em domínios 
do direito penal.

2. Os objectivos e as funções da Agência 
complementarão as competências dos 
Estados-Membros em matéria de segurança 
das redes e da informação nem, em caso 
algum, as actividades em matéria de 
segurança pública, defesa, segurança do 
Estado (incluindo o bem-estar económico 
do Estado quando as questões se 
relacionem com a segurança do Estado), 
nem as actividades do Estado em domínios 
do direito penal.

Or. ro

Alteração 165
Ioan Enciu
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência presta assistência à Comissão 
e aos Estados-Membros para que cumpram 
as exigências legais e regulamentares da 
legislação actual e futura da União em 
matéria de segurança das redes e da 
informação, contribuindo desse modo para 
o normal funcionamento do mercado 
interno.

1. A Agência presta assistência à 
Comissão, ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu e aos Estados-Membros para que 
cumpram as exigências legais e 
regulamentares da legislação actual e 
futura da União em matéria de segurança 
das redes e da informação, contribuindo 
desse modo para o normal funcionamento 
do mercado interno.

Or. ro

Alteração 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência presta assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros para que 
cumpram as exigências legais e 
regulamentares da legislação actual e 
futura da União em matéria de segurança 
das redes e da informação, contribuindo
desse modo para o normal funcionamento 
do mercado interno.

1. A Agência presta ajuda à Comissão e 
aos Estados-Membros para que cumpram 
as exigências legais e regulamentares da 
legislação actual e futura da União em 
matéria de segurança das redes e da 
informação, contribuindo desse modo para 
o normal funcionamento do mercado 
interno.

Or. ro

Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Agência reforça a capacidade e o grau 
de preparação da União e dos 
Estados-Membros para prevenirem, 
detectarem e responderem a problemas e 
incidentes no domínio da segurança das 
redes e da informação.

2. A Agência presta assistência para 
reforçar e desenvolver a capacidade e o 
grau de preparação da União e dos 
Estados-Membros para prevenirem, 
detectarem e responderem a problemas e 
incidentes no domínio da segurança das 
redes e da informação.

Or. ro

Alteração 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência desenvolve e mantém um 
elevado nível de competências 
especializadas e utiliza-as para estimular 
uma ampla cooperação entre os actores dos 
sectores público e privado.

3. A Agência desenvolve e mantém um 
elevado nível de competências 
especializadas no intuito de se estabelecer 
à escala mundial como centro de 
excelência em todas as matérias relativas 
à cibersegurança, e utiliza-as para 
estimular uma ampla cooperação entre os 
actores dos sectores público e privado.

Or. en

Alteração 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência promoverá uma ampla 
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cooperação entre as partes interessadas 
dos sectores público e privado no domínio 
da segurança das redes e da informação.   

Or. ro

Alteração 170
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assiste a Comissão, a pedido desta ou 
por sua própria iniciativa, na elaboração da 
sua política em matéria de segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhe
conselhos e pareceres, análises técnicas e 
socioeconómicas e trabalhos preparatórios 
para a elaboração e a actualização da 
legislação da União no domínio da 
segurança das redes e da informação;

(a) Assiste a Comissão, o Conselho e o 
Parlamento Europeu a pedido destes ou 
por sua própria iniciativa, na elaboração da 
sua política em matéria de segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhes
conselhos e pareceres, análises técnicas e 
socioeconómicas e trabalhos preparatórios 
para a elaboração e a actualização da 
legislação da União no domínio da 
segurança das redes e da informação;

Or. ro

Alteração 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assiste a Comissão, a pedido desta ou 
por sua própria iniciativa, na elaboração da 
sua política em matéria de segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhe
conselhos e pareceres, análises técnicas e 
socioeconómicas e trabalhos preparatórios 

(a) Assiste a Comissão, os organismos da 
União e os Estados-Membros a pedido 
destes ou por sua própria iniciativa, na 
elaboração da sua política em matéria de 
segurança das redes e da informação, 
fornecendo-lhes conselhos e pareceres, 
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para a elaboração e a actualização da 
legislação da União no domínio da 
segurança das redes e da informação;

análises técnicas e socioeconómicas e 
trabalhos preparatórios para a elaboração e 
a actualização da legislação da União no 
domínio da segurança das redes e da 
informação; 

Or. ro

Alteração 172
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Presta assistência às equipas 
preparadas para responder a emergências 
informáticas (Computer Emergency 
Response Teams - CERT), facilita a  
instalação e utilização de redes CERT a 
nível comunitário e coordena os 
procedimentos de emergência informática 
pan-europeus sempre que estejam 
envolvidos, pelo menos, dois 
Estados-Membros; 

Or. ro

Alteração 173
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ajuda a Comissão a preparar uma 
estratégia global da União Europeia em 
matéria de segurança das redes e da 
informação;
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Or. en

Alteração 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Promove e facilita a cooperação 
entre os CERT dos Estados-Membros e a 
UE;

Or. ro

Alteração 175
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão nos seus esforços de dimensão 
transfronteiras para prevenirem, detectarem 
e responderem a incidentes de segurança 
das redes e da informação;

(b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão nos seus esforços de dimensão 
transfronteiras para prevenirem, detectarem 
e responderem a incidentes de segurança 
das redes e da informação; para este efeito, 
deverá elaborar e colocar em 
funcionamento um mecanismo de alerta 
precoce e de resposta à escala europeia, 
que funcione como complemento dos 
mecanismos próprios dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Justificação

Há muito que as ameaças à cibersegurança não se limitam às fronteiras nacionais e que por 
isso não podem ser enfrentadas por entidades nacionais. Os ciberataques podem alargar-se à 
escala europeia numa questão de segundos. Sempre que as questões de cibersegurança 
envolvam mais do que um Estado-Membro (p. ex. como fonte, alvo ou meio de ciberataque), a 
ENISA deveria estar dotada de meios de intervenção, alerta e coordenação das respostas dos 
Estados-Membros.

Alteração 176
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão nos seus esforços de dimensão 
transfronteiras para prevenirem, detectarem 
e responderem a incidentes de segurança 
das redes e da informação;

(b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e as instituições e 
organismos europeus nos seus esforços de 
dimensão transfronteiras para prevenirem, 
detectarem e responderem a incidentes de 
segurança das redes e da informação;

Or. ro

Alteração 177
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus nos 
seus esforços para recolherem, analisarem 
e divulgarem dados sobre a segurança das 
redes e da informação;

(c) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a seu 
pedido ou por iniciativa própria, nos seus 
esforços para recolherem, analisarem e 
divulgarem dados sobre a segurança das 
redes e da informação;
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Or. en

Alteração 178
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
europeias, a situação da segurança das 
redes e da informação na Europa;

(d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
europeias, a seu pedido ou por iniciativa 
própria, a situação da segurança das redes 
e da informação na Europa;

Or. en

Alteração 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
europeias, a situação da segurança das 
redes e da informação na Europa;

(d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
da União Europeia, a situação da 
segurança das redes e da informação na 
Europa;

Or. en

Alteração 180
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Apoia a cooperação entre os 
organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente apoiando os seus 
esforços para desenvolverem e trocarem
boas práticas e normas;

(e) Apoia a cooperação entre os 
organismos públicos competentes da 
Europa e colabora activamente, 
nomeadamente no domínio do 
desenvolvimento, promoção e intercâmbio 
de boas práticas e da formulação e 
aplicação de normas comuns sobre 
segurança das redes e da informação;

Or. ro

Alteração 181
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoia a cooperação entre os 
organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente apoiando os seus 
esforços para desenvolverem e trocarem 
boas práticas e normas;

(e) Promove a cooperação entre os 
organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente apoiando os seus 
esforços para desenvolverem e trocarem 
boas práticas e normas, bem como a 
partilha de informações e dados entre 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 182
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoia a cooperação entre os (e) Apoia a cooperação entre os 
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organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente apoiando os seus 
esforços para desenvolverem e trocarem 
boas práticas e normas;

organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente apoiando os seus 
esforços para desenvolverem e trocarem 
boas práticas e normas de segurança das 
redes e da informação, assim como uma 
cultura de gestão do risco;

Or. en

Alteração 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Assiste a União e os Estados-Membros
na promoção da utilização de boas práticas 
e de normas em matéria de gestão de 
riscos e de segurança para os produtos, 
sistemas e serviços electrónicos;

(f) Assiste a União, os Estados-Membros, o 
público e o sector privado na promoção da 
utilização de boas práticas e de normas em 
matéria de gestão de riscos e de segurança, 
de normas de segurança das redes e da 
informação e promove uma cultura de 
“segurança da informação à medida” 
para os produtos, sistemas e serviços 
electrónicos e as redes de comunicação;

Or. en

Justificação

À semelhança da privacidade, a cibersegurança não pode ser introduzida como um 
mecanismo aleatório ou a posteriori nas redes electrónicas e de comunicação. A criação e 
abordagem de uma cultura de "segurança da informação à medida" no desenvolvimento das 
redes constituirá garante de um ecossistema digital europeu mais seguro.

Alteração 184
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Assiste a União e os Estados-Membros 
na promoção da utilização de boas práticas 
e de normas em matéria de gestão de riscos 
e de segurança para os produtos, sistemas e 
serviços electrónicos;

(f) Assiste a União e os Estados-Membros, 
a seu pedido ou por iniciativa própria, na 
promoção da utilização de boas práticas e 
de normas em matéria de gestão de riscos e 
de segurança para os produtos, sistemas e 
serviços electrónicos;

Or. en

Alteração 185
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoia a cooperação entre as partes 
interessadas públicas e privadas a nível da 
União, através, nomeadamente, da 
promoção da partilha de informações e da 
sensibilização, assim como da facilitação 
dos seus esforços para desenvolverem e 
adoptarem normas para a gestão dos riscos 
e para a segurança dos produtos, das redes 
e dos serviços electrónicos;

(g) Apoia a cooperação entre as partes 
interessadas públicas e privadas a nível da 
União, através, nomeadamente, da 
promoção da partilha de informações e da 
sensibilização, assim como da facilitação 
dos seus esforços para desenvolverem e 
adoptarem normas para a gestão dos riscos 
e para a segurança dos produtos, das redes,
dos serviços electrónicos e das 
infra-estruturas críticas da informação de 
carácter civil, privadas ou público-
privadas;

Or. en

Alteração 186
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Apoia a cooperação entre as partes (g) Apoia a cooperação entre as partes 
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interessadas públicas e privadas a nível da 
União, através, nomeadamente, da 
promoção da partilha de informações e da 
sensibilização, assim como da facilitação 
dos seus esforços para desenvolverem e 
adoptarem normas para a gestão dos riscos 
e para a segurança dos produtos, das redes 
e dos serviços electrónicos;

interessadas públicas e privadas a nível da 
União, através, nomeadamente, da 
promoção da partilha de informações e da 
sensibilização, assim como da facilitação 
dos seus esforços para desenvolverem e 
adoptarem normas para a gestão dos riscos 
e para a segurança dos produtos, das redes 
e dos serviços electrónicos, bem como de 
produtos, redes e serviços físicos 
dependentes dessas redes;

Or. en

Alteração 187
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Facilita o diálogo e o intercâmbio de 
boas práticas entre as partes interessadas 
públicas e privadas sobre a segurança das 
redes e da informação, incluindo aspectos 
do combate à cibercriminalidade; assiste a 
Comissão na elaboração de políticas que 
tenham em conta a vertente «segurança 
das redes e da informação» do combate à 
cibercriminalidade;

(h) Considera o intercâmbio de boas 
práticas com outros organismos da União 
em matéria de segurança das redes e da 
informação; 

Or. fr

Justificação

Embora possa estabelecer intercâmbios com outros organismos da UE que tratam questões 
de SSI, incluindo os organismos competentes em matéria de luta contra a cibercriminalidade, 
a ENISA não é responsável pelos aspectos operacionais desta luta. Além disso, não está 
vocacionada para trabalhar directamente com as autoridades nacionais responsáveis pela 
manutenção da ordem ou pela protecção da privacidade, que deverão ser contactadas 
através da rede de agentes de ligação nacionais.

Alteração 188
Ioannis A. Tsoukalas



AM\877955PT.doc 41/72 PE472.314v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Facilita o diálogo e o intercâmbio de 
boas práticas entre as partes interessadas 
públicas e privadas sobre a segurança das 
redes e da informação, incluindo aspectos 
do combate à cibercriminalidade; assiste a 
Comissão na elaboração de políticas que 
tenham em conta a vertente «segurança das 
redes e da informação» do combate à 
cibercriminalidade;

(h) Facilita o diálogo e o intercâmbio de 
boas práticas entre as partes interessadas 
públicas e privadas sobre a segurança das 
redes e da informação, incluindo aspectos 
do combate à cibercriminalidade; assiste a 
Comissão e os Estados-Membros, a seu 
pedido, na elaboração de políticas que 
tenham em conta a vertente «segurança das 
redes e da informação» do combate à 
cibercriminalidade;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a natureza sistémica e interdependente da cibersegurança, as melhores 
práticas e políticas deveriam ser coordenadas ao nível dos Estados-Membros.

Alteração 189
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido, nos seus esforços para 
desenvolverem capacidades de detecção, 
análise e resposta em matéria de segurança 
das redes e da informação;

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido, nos seus esforços para 
desenvolverem capacidades de detecção, 
análise e resposta em matéria de segurança 
das redes e da informação, bem como de 
um quadro de notificação de violações da 
segurança;

Or. en
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Alteração 190
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido, nos seus esforços para 
desenvolverem capacidades de detecção, 
análise e resposta em matéria de segurança 
das redes e da informação;

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido ou por iniciativa própria, nos seus 
esforços para desenvolverem capacidades 
de detecção, análise e resposta em matéria 
de segurança das redes e da informação;

Or. en

Alteração 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido, nos seus esforços para 
desenvolverem capacidades de detecção, 
análise e resposta em matéria de segurança 
das redes e da informação;

(i) Assiste a Comissão, os 
Estados-Membros e as instituições e 
organismos europeus, a pedido, nos seus 
esforços para desenvolverem capacidades 
de detecção, análise e resposta em matéria 
de segurança das redes e da informação;

Or. ro

Alteração 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) Facilita o diálogo e os intercâmbios 
de boas práticas entre os sectores público 
e privado, as universidades e os centros de 
investigação no tocante aos problemas e 
soluções no âmbito da segurança das 
redes e da informação, incluindo o 
combate à cibercriminalidade;

Or. ro

Justificação

Para aperfeiçoar os métodos de luta contra a cibercriminalidade é necessário promover a 
colaboração entre os sectores público e privado, bem como com as universidades e os centros 
de investigação.  

Alteração 193
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Aconselhar as instituições da União 
e os Estados-Membros, a seu pedido ou 
por iniciativa própria, sobre as 
necessidades de investigação no domínio 
da segurança das redes e da informação, 
a fim de que umas e outros possam 
responder aos riscos e às ameaças actuais 
e emergentes para a segurança das redes 
e da informação e utilizar eficazmente as 
tecnologias de prevenção dos riscos;

Or. en



PE472.314v01-00 44/72 AM\877955PT.doc

PT

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

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Assumir o compromisso de criar e 
supervisionar o funcionamento de uma 
ampla equipa de resposta a emergências 
informáticas da União Europeia (CERT) 
no sentido de fazer face a ataques 
cibernéticos lançados contra as 
instituições, os órgãos e as agências da 
UE;  

Or. en

Justificação

O facto de se colocar a CERT sob a égide da ENISA constitui garante de um ponto único de 
referência na UE em matéria de cibersegurança. Caso esteja à  parte, haverá uma manifesta 
sobreposição com os objectivos e atribuições da ENISA, sendo que esta polifonia provocaria 
desentendimentos, conflitos de competências e desperdícios substanciais de verbas e esforços.  
No domínio crítico da cibersegurança, a UE não pode dar-se ao luxo de chegar a uma 
situação em que terceiros “não saibam a quem ligar na UE” em caso de ameaça cibernética.

Alteração 195
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Caso lhe seja pedido, a auxiliar a 
Comissão e os órgãos ou as instituições 
pertinentes da UE a prestar 
aconselhamento e conhecimentos 
especializados na criação da CERT das 
instituições europeias;

Or. en
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Alteração 196
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-B) Em caso de ameaça cibernética 
grave e se um Estado-Membro ou um 
órgão/uma instituição da União Europeia 
solicitarem explicitamente assistência nas 
suas tarefas operacionais de tornar 
segura a rede, a infra-estrutura ou os 
dados afectados;

Or. en

Alteração 197
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Apoia o diálogo e a cooperação entre a 
União e os países terceiros e organizações 
internacionais, em concertação, se for caso 
disso, com o SEAE, para promover a 
cooperação internacional e uma abordagem 
global comum dos problemas de segurança 
das redes e da informação;

(j) Apoia o diálogo e a cooperação entre a 
União e os países terceiros e organizações 
internacionais, em concertação, se for caso 
disso, com o SEAE, para promover a 
cooperação internacional e uma abordagem 
global comum dos problemas de segurança 
das redes e da informação; a ENISA 
deveria ser criada enquanto ponto único 
de contacto europeu para países terceiros 
e organizações internacionais, em todas 
as questões relativas à cibersegurança;

Or. en

Alteração 198
Ivailo Kalfin
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Apoia o diálogo e a cooperação entre a 
União e os países terceiros e organizações 
internacionais, em concertação, se for caso 
disso, com o SEAE, para promover a 
cooperação internacional e uma abordagem 
global comum dos problemas de segurança 
das redes e da informação;

(j) Apoia o diálogo e a cooperação entre a 
União e os países terceiros e organizações 
internacionais, em concertação, se for caso 
disso, com os órgãos/as instituições 
europeias pertinentes, para promover a 
cooperação internacional e uma abordagem 
global comum dos problemas de segurança 
das redes e da informação;

Or. en

Alteração 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Disponibilizar formação através de 
vários métodos, por exemplo, 
conferências ao vivo e virtuais, 
orientadores em linha e no local. Os 
cursos de cibersegurança serão 
elaborados pelos líderes do sector em 
vários domínios, incluindo segurança da 
rede, criminalidade informática, 
auditoria, gestão da segurança e 
segurança das aplicações;

Or. en

Alteração 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-A) Assiste a Comissão na elaboração de 
uma estratégia comunitária de segurança 
das redes de comunicações e de 
informação; 

Or. ro

Alteração 201
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alíneas j-A) a j-F) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Em cooperação com a Comissão e os 
Estados-Membros, definir certificações de 
cibersegurança, normas de conduta e 
práticas de cooperação comuns mínimas 
entre as CERT nacionais e europeias. A 
agência deverá igualmente consultar as 
partes interessadas para estabelecer 
medidas análogas de cibersegurança para 
as redes e infra-estruturas privadas; 
(j-B) Promover e apoiar a cooperação 
entre os Estados-Membros e as CERT 
pertinentes em caso de incidentes, ataques 
ou avarias nas redes ou sistemas por si 
geridos ou protegidos;
(j-C) A fim de criar um sistema de 
resposta coordenada e rápida a 
ciberataques à escala europeia, a 
incidentes ou avarias, apoiará, sempre 
que necessário e a pedido do 
Estado-Membro em causa, a criação de 
um serviço disponível em permanência 24 
horas por dia, 7 dias por semana, sob a 
égide do CERT em questão, e 
disponibilizará os conhecimentos 
especializados necessários criar condições 
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de resposta imediata;
(j-D) Incentiva a adopção de um 
directório europeu de “pontos de 
contacto” e promove a partilha de 
responsabilidades e o intercâmbio de 
informações e melhores práticas entre as 
CERT supracitadas;
(j-E) Prossegue os exercícios de 
preparação e resiliência de coordenação 
pan-europeia, analisa o seu resultado e 
próximas etapas a cumprir por parte dos 
Estados-Membros e a UE e promove a 
participação de parceiros que partilhem o 
mesmo objectivo nesses exercícios;
(j-F) Disponibilizar os seus 
conhecimentos especializados e 
aconselhamento aos Estados-Membros e 
às instituições europeias no que diz 
respeito à sua participação em fora 
internacionais sobre segurança das redes 
e da informação e cibersegurança:

Or. en

Justificação

Sobre a alínea c): A automação da segurança não chega para garantir a segurança 
adequada das redes e da informação relativamente a incidentes ou ataques complexos. A 
interacção e coordenação humanas, bem como os conhecimentos especializados têm de ser 
assegurados em todos os Estados-Membros 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Alteração 202
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Agência pode agir por sua própria 
iniciativa de acordo com o âmbito e os 
objectivos do presente Regulamento. 
Sempre que um Estado-Membro solicite 
uma intervenção da Agência, a Agência 
emitirá recomendações e o 
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Estado-Membro informá-la-á sobre o 
modo como estas recomendações foram 
executadas.

Or. en

Alteração 203
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A Agência será activa na utilização 
e análise de tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) novas e 
emergentes. A Agência responderá com 
eficácia a riscos e ameaças de segurança 
colocados por tecnologias da informação 
e da comunicação (TIC) novas e 
emergentes.

Or. en

Alteração 204
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração define a 
orientação geral das actividades da 
Agência e assegura que esta trabalhe de 
acordo com as regras e princípios 
estabelecidos no presente regulamento.
Assegura também a coerência do trabalho 
da Agência com as actividades conduzidas 
pelos Estados-Membros, assim como a 
nível da União.

1. O conselho de administração define a 
orientação geral das actividades da 
Agência e assegura que esta trabalhe de 
acordo com as regras e princípios 
estabelecidos no presente regulamento, que 
garante o funcionamento eficiente da 
Agência. Assegura também a coerência do 
trabalho da Agência com as actividades 
conduzidas pelos Estados-Membros, assim 
como a nível da União. O Conselho de 
Administração adopta todas as 
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disposições administrativas a celebrar 
com países terceiros e aprova quaisquer 
outras iniciativas de dimensão 
internacional.

Or. en

Justificação

O texto sobre os acordos a celebrar com países terceiros decorre das recomendações do GTI 
sobre as Agências.

Alteração 205
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O conselho de administração adopta o 
seu regulamento interno de comum acordo 
com os serviços da Comissão pertinentes.

2. O conselho de administração adopta o 
regulamento interno aplicável a si próprio 
e à Comissão Executiva  de comum acordo 
com a Comissão. O regulamento deve 
prever uma representação equilibrada dos 
membros do conselho de administração 
na Comissão Executiva, tendo em conta a 
necessidade de ilustrar as capacidades do 
Estado-Membro em matéria de segurança 
das redes e da informação e de 
continuidade e eficiência da Comissão 
Executiva. O regulamento interno deve 
permitir uma rápida tomada de decisões, 
quer através de procedimento escrito, 
quer por videoconferência.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar equilíbrio e eficácia, o regulamento da Agência deve abordar a 
composição da Comissão Executiva.  A supressão da fórmula "serviços da Comissão" segue o 
alvitre do Conselho, neste e noutros pontos do texto. No entanto, o papel da Comissão deve 
ter mais peso do que o da mera consulta, que é o que o Conselho propôs.
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Alteração 206
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O conselho de administração pode
adoptar o plano plurianual em matéria de 
política de pessoal, depois de consultar os 
serviços da Comissão e de informar 
devidamente a autoridade orçamental.

9. O conselho de administração adoptará o 
plano plurianual em matéria de política de 
pessoal, depois de consultar os serviços da 
Comissão e de informar devidamente a 
autoridade orçamental.

Or. en

Alteração 207
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O conselho de administração pode 
adoptar o plano plurianual em matéria de 
política de pessoal, depois de consultar os 
serviços da Comissão e de informar 
devidamente a autoridade orçamental.

9. O conselho de administração adoptará o 
plano plurianual em matéria de política de 
pessoal, depois de consultar os serviços da 
Comissão e de informar devidamente a 
autoridade orçamental.

Or. en

Alteração 208
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. O conselho de administração 
adoptará um conjunto de critérios de 
desempenho que servirão de base para a 
avaliação anual das actividades da 
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Agência e a adopção de medidas para 
aumentar a eficácia da ENISA. 

Or. ro

Alteração 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração é composto 
por um representante de cada 
Estado-Membro, três representantes da 
Comissão por ela designados e ainda três 
representantes sem direito a voto 
designados pela Comissão, cada um dos 
quais representando um dos seguintes 
grupos:

1. O conselho de administração é composto 
por um representante de cada 
Estado-Membro, autorizado a agir em 
nome desse Estado-Membro, e ainda três 
representantes sem direito a voto 
designados pela Comissão. Os membros do 
Conselho de Administração podem ser 
substituídos pelos respectivos suplentes, 
em conformidade com o Regimento do 
Conselho de Administração.

a) as empresas do sector das tecnologias 
da informação e das comunicações;
b) os consumidores;
c) os especialistas do mundo académico 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 210
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração é composto 
por um representante de cada 
Estado-Membro, três representantes da 

1. O conselho de administração é composto 
por um representante de cada 
Estado-Membro, três representantes da 
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Comissão por ela designados e ainda três 
representantes sem direito a voto 
designados pela Comissão, cada um dos 
quais representando um dos seguintes 
grupos:

Comissão por ela designados e ainda três 
representantes sem direito a voto 
designados pela Comissão e três 
representantes designados pelo 
Parlamento Europeu, cada um dos quais 
representando um dos seguintes grupos:

Or. ro

Alteração 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros do conselho de 
administração são designados com base no 
seu grau de experiência e de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança das redes e da informação.

2. Os membros do conselho de 
administração são designados com base no 
seu grau de experiência e de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança das redes e da informação.
Devem dispor igualmente das 
competências necessárias em matéria de 
gestão, administração e orçamento para o 
desempenho das funções enumeradas no 
artigo 5.º. Os membros do Conselho de 
Administração nomeados pela Comissão 
têm a categoria de Director, ou superior. 
Os membros do Conselho de 
Administração nomeados pelos 
Estados-Membros têm uma antiguidade 
correspondente à dos membros do 
Conselho de Administração nomeados 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O mandato dos representantes dos 
grupos referidos no n.º 1, alíneas a), b) e c) 
é de quatro anos. O mandato é renovável 
uma vez. Se um representante deixar de 
pertencer ao respectivo grupo de interesse, 
a Comissão nomeia um substituto.

3. O mandato dos representantes dos 
grupos referidos no n.º 1, alíneas a), b) e c) 
é de três anos. O mandato é renovável uma 
vez. Se um representante deixar de 
pertencer ao respectivo grupo de interesse, 
a Comissão nomeia um substituto.

Or. ro

Alteração 213
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O conselho de administração realiza uma 
reunião ordinária duas vezes por ano. Além 
disso, reúne-se a título extraordinário por 
iniciativa do presidente ou a pedido de, 
pelo menos, um terço dos seus membros 
com direito a voto.

2. O conselho de administração realiza uma 
reunião ordinária uma vez por ano. Além 
disso, reúne-se a título extraordinário por 
iniciativa do presidente ou a pedido de, 
pelo menos, um terço dos seus membros 
com direito a voto.

Or. en

Justificação

Na sequência da introdução de uma Comissão Executiva para tornar mais eficazes os 
procedimentos internos da Agência, o número de reuniões ordinárias do Conselho de 
Administração (que implica expediente e custos substanciais) deve ser reduzido para uma vez 
por ano. No que diz respeito às reuniões extraordinárias, o projecto de relatório introduz a 
utilização de procedimentos acelerados simplificados como a videoconferência.

Alteração 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. É necessária uma maioria de dois terços 
de todos os membros do conselho de 
administração com direito a voto para a 
aprovação do seu regulamento interno, do 
regulamento interno da Agência, do 
orçamento, do programa de trabalho anual, 
bem como para a nomeação, 
prolongamento do mandato e exoneração
do director executivo.

2. É necessária uma maioria de dois terços 
de todos os membros do conselho de 
administração com direito a voto para a 
aprovação do seu regulamento interno, do 
regulamento interno da Agência, do 
orçamento, do programa de trabalho anual, 
bem como para a nomeação, 
prolongamento do mandato e 
despedimento do director executivo.

Or. en

Alteração 215
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de promover a transparência e 
a suavidade do processo decisório no seio 
do conselho de administração, deve ser 
autorizada a votação por 
videoconferência em caso de força maior 
e de impedimento súbito à comparência 
pessoal de, pelo menos, três dos seus 
membros.

Or. en

Alteração 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O director executivo é nomeado e 
exonerado pelo conselho de administração. 

2. O director executivo é nomeado e 
exonerado pelo conselho de administração, 
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A nomeação é feita a partir de uma lista de 
candidatos propostos pela Comissão para 
um período de cinco anos, com base no 
mérito e nas capacidades comprovadas no 
domínio da administração e da gestão, 
assim como na competência e na 
experiência específicas. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
conselho de administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração
perante a comissão competente do 
Parlamento Europeu e a responder às 
perguntas formuladas pelos seus membros.

após confirmação do Parlamento 
Europeu. A nomeação é feita a partir de 
uma lista de candidatos propostos pela 
Comissão para um período de cinco anos, 
com base no mérito e nas capacidades 
comprovadas no domínio da administração 
e da gestão, assim como na competência e 
na experiência específicas. A Comissão 
organizará um concurso com a finalidade 
de estabelecer uma lista de candidatos 
adequados. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo conselho de 
administração e os outros candidatos que 
integram a lista de candidatos proposta
pela Comissão são convidados a proferir 
declarações perante a comissão 
competente do Parlamento Europeu e a 
responder às perguntas formuladas pelos 
seus membros.

Or. en

Alteração 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O conselho de administração, agindo 
por proposta da Comissão, tendo em conta 
o relatório de avaliação, e apenas nos 
casos em que as funções e as necessidades 
da Agência o justifiquem, pode prolongar 
o mandato do director executivo por um 
período máximo de três anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 218
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O conselho de administração informa o 
Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do director 
executivo. No mês anterior à extensão do 
seu mandato, o director executivo pode 
ser convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas dos 
respectivos membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O conselho de administração informa o 
Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do director executivo. 
No mês anterior à extensão do seu 
mandato, o director executivo pode ser
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas dos 
respectivos membros.

5. O conselho de administração informa o 
Parlamento Europeu da sua intenção de 
prolongar o mandato do director executivo. 
No prazo de três meses antes da extensão 
do seu mandato, o director executivo 
proferirá, se for convidado a fazê-lo, uma 
declaração perante a comissão competente 
do Parlamento e responder a perguntas dos 
respectivos membros.

Or. en

Alteração 220
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Se o mandato não for prolongado, o 
director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

Suprimido

Or. en

Alteração 221
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e 
autoridades responsáveis pela protecção 
da privacidade.

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores e
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação.

Or. fr

Justificação

O Grupo Permanente de Partes Interessadas permite que o sector privado, os grupos de 
consumidores e os especialistas se mantenham a par das actividades da ENISA e partilhem as 
suas preocupações. O Grupo não está vocacionado para acolher as autoridades nacionais de 
manutenção da ordem ou de protecção da vida privada. Os organismos europeus 
responsáveis pela luta contra a cibercriminalidade podem ser convidados para as reuniões 
do Conselho de Administração da ENISA e participar em grupos de trabalho ad hoc.

Alteração 222
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade.

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, prestadores de serviço ou 
redes de comunicações electrónicas, 
grupos de consumidores, peritos do meio 
académico no domínio da segurança das 
redes e da informação, autoridades 
policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade e outras partes interessadas 
como o Organismo dos Reguladores 
Europeus das Comunicações 
Electrónicas (ORECE).

Or. en

Alteração 223
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade.

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas de renome 
internacional, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade.
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Or. en

Alteração 224
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade.

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos de alto nível 
representantes das partes interessadas, 
como as empresas de tecnologias da 
informação e das comunicações, grupos de 
consumidores, peritos do meio académico 
no domínio da segurança das redes e da 
informação, autoridades policiais/judiciais 
e autoridades responsáveis pela protecção 
da privacidade.

Or. ro

Alteração 225
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O grupo é presidido pelo director 
executivo.

3. O grupo é presidido pelo director 
executivo ou por qualquer outra pessoa 
nomeada pelo Director Executivo com 
base numa análise a título individual.

Or. en

Alteração 226
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
a Agência não divulga a terceiros 
informações por si processadas ou 
recebidas para as quais tenha sido pedido 
um tratamento confidencial.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
a Agência não divulga a terceiros 
informações não classificadas por si 
processadas ou recebidas para as quais 
tenha sido apresentado, no todo ou em 
parte, um pedido fundamentado de
tratamento confidencial. Caso a Agência 
entenda que a informação pode ser 
divulgada, no todo ou em parte, deve 
consultar o interessado que a forneceu e 
apenas divulgar a informação assim que o 
interessado que a forneceu aprove a sua 
divulgação.

Or. en

Alteração 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, a assistência 
administrativa e técnica, as despesas de 
infra-estrutura e de funcionamento e as 
despesas decorrentes de contratos 
celebrados com terceiros.

2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, a assistência 
administrativa e técnica, as despesas de 
infra-estrutura e de funcionamento e as 
despesas decorrentes de contratos 
celebrados com terceiros. Os custos de 
administração e de pessoal administrativo 
não poderão ser superiores a 40% do 
orçamento global.

Or. ro
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Alteração 228
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete ao director executivo dar 
execução ao orçamento da Agência.

1. O Director Executivo será responsável 
pela execução do orçamento da Agência.

Or. en

Alteração 229
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete ao director executivo dar 
execução ao orçamento da Agência.

1. O Director Executivo será responsável 
pela execução do orçamento da Agência.

Or. en

Alteração 230
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete ao director executivo dar 
execução ao orçamento da Agência.

1. O Director Executivo será responsável 
pela execução do orçamento da Agência.

Or. en

Alteração 231
Lambert van Nistelrooij
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Estatuto jurídico Estatuto jurídico e sede

Or. nl

Alteração 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com vista a maximizar a sua 
capacidade de resposta, aumentar a sua 
eficiência e facilitar um contacto mais 
estreito com as instituições da União 
Europeia, os Estados-Membros e todas as 
partes interessadas, deverá ser criado um 
gabinete permanente de contacto em 
Bruxelas.

Or. en

Alteração 233
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Conselho deve reconsiderar o local 
da sede atendendo à necessidade de 
garantir o funcionamento eficiente e 
eficaz da Agência.

Or. en
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Alteração 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A agência tem a sua sede em 
Heraklion, Creta.

Or. en

Justificação

O estudo da ENISA demonstrou que, em virtude da sua muito reduzida dimensão, a Agência 
funciona de forma suave e eficiente em Heraclion, Creta. Além disso, tendo em conta o seu 
papel, a Agência de cibersegurança deve estar apta a funcionar eficientemente em qualquer 
parte da Europa.  As questões administrativas e outras eventuais questões operacionais 
devem ser tratadas por melhores gestores, níveis adequados de recursos humanos, bem como 
utilização cabal dos instrumentos de tecnologias de informação. 

Alteração 235
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência tem sede em Bruxelas.

Or. nl

Alteração 236
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O pessoal administrativo não poderá 
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ultrapassar os 20% do total do pessoal.

Or. ro

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

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência pode estabelecer contactos 
e cooperar com outros países terceiros, 
organizações internacionais e órgãos 
intergovernamentais que se debrucem 
sobre a segurança das redes e da 
informação, permitindo que participem 
em áreas relevantes do trabalho da 
própria Agência, se tal se afigurar 
conveniente. A sua participação deve ser 
transmitida, pelo director executivo, para 
aprovação pelo Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

A ENISA deve funcionar como um ponto central de desenvolvimento da política de 
informação no que diz respeito à Agência Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação e deve ter um papel activo em matéria de criar e moldar um ecossistema de 
segurança da Internet a nível mundial. Por conseguinte, a ENISA deve permanecer em 
contacto estreito com países terceiros e órgãos e empresas internacionais como ICANN, ITU, 
IGF, IANA, IETF, ISOC, etc.

Alteração 238
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência pode estabelecer contactos 
e cooperar com outros países terceiros, 
permitindo que eles participem em áreas 
relevantes do trabalho da própria 
Agência, se tal se afigurar conveniente. A 
fim de promover o diálogo e a cooperação 
internacional, a Agência será consultada 
pela Comissão em questões internacionais 
de relevo, sempre que tal se justifique.

Or. en

Alteração 239
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Agência apoiará as políticas 
externas da União no domínio da 
segurança das redes e da informação, em 
estreita colaboração com o Serviço 
Europeu de Acção Externa (SEAE).

Or. en

Alteração 240
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 

1. No prazo de cinco anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
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caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência continua a ser um 
instrumento eficaz e se o mandato da 
Agência deve ser prolongado para além 
do período previsto no artigo 34.º.

caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se o regulamento deve ser revisto para 
alargar as capacidades operacionais da 
Agência.

Or. en

Alteração 241
Niki Tzavela

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência continua a ser um 
instrumento eficaz e se o mandato da 
Agência deve ser prolongado para além 
do período previsto no artigo 34.º.

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se o regulamento deve ser revisto para 
alargar as capacidades operacionais da 
Agência.

Or. en

Alteração 242
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência continua a ser um 
instrumento eficaz e se o mandato da 
Agência deve ser prolongado para além 
do período previsto no artigo 34.º.

1. De três em três anos, a Comissão, tendo 
em conta os pareceres de todas as partes 
interessadas relevantes, procede a uma 
avaliação com base no caderno de encargos 
acordado com o conselho de 
administração. Essa avaliação incide no 
impacto e na eficácia da Agência na 
consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência constitui um instrumento 
suficientemente eficaz e quais são as 
medidas necessárias para reforçar a sua 
eficácia.

Or. ro

Alteração 243
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
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artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência continua a ser um 
instrumento eficaz e se o mandato da 
Agência deve ser prolongado para além 
do período previsto no artigo 34.º.

artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se a agência está a cumprir o seu plano de 
trabalho plurianual e para avaliar do 
reforço das necessidades da Agência ou 
do prolongamento ou adaptação do seu 
mandato.

Or. en

Alteração 244
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se uma agência continua a ser um 
instrumento eficaz e se o mandato da 
Agência deve ser prolongado para além do 
período previsto no artigo 34.º.

1. No prazo de cinco anos após a data de 
instituição referida no artigo 34.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
procede a uma avaliação com base no 
caderno de encargos acordado com o 
conselho de administração. Essa avaliação 
incide no impacto e na eficácia da Agência 
na consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. A Comissão efectua esta 
avaliação nomeadamente para determinar 
se o regulamento deve ser revisto para 
alargar as capacidades operacionais da 
Agência.

Or. en

Alteração 245
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 30 
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Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de acolhimento da 
Agência deve assegurar as melhores 
condições possíveis para o funcionamento 
normal e eficiente da mesma.

Os Estados-Membros de acolhimento da 
Agência e de gabinetes de representação 
permanente devem assegurar as melhores 
condições possíveis para o funcionamento 
normal e eficiente da mesma.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro de acolhimento 
assegura as melhores condições possíveis 
para assegurar o bom funcionamento da 
Agência, incluindo infra-estruturas 
adequadas, instalações destinadas à 
comunicação, a oferta de uma 
escolaridade multilingue e de vocação 
europeia e a existência de suficientes 
ligações de transportes.

Or. en

Alteração 247
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As disposições necessárias à 
implantação da Agência e as instalações 
cedidas para o efeito por esse Estado-
Membro, tal como as normas específicas 
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aplicáveis nesse Estado-Membro ao 
Director Executivo, aos membros do 
Conselho de Administração e aos 
funcionários da Agência e respectivos 
familiares, são estabelecidas num Acordo 
de Sede revisto a celebrar entre a Agência 
e o Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33 Suprimido
Duração

A Agência é instituída em […] por um 
período de cinco anos.

Or. en

Justificação

(A ENISA continua a ser uma das poucas Agências europeias sem mandato permanente. Um 
mandato mais curto deita por terra as perspectivas da ENISA a longo prazo no tocante à 
planificação estratégica da actividade, dos recursos humanos e da participação na política.)

Alteração 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

A Agência é instituída em […] por um 
período de cinco anos.

A Agência é instituída em […] por um 
período de sete anos.

Or. pl
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Justificação

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.

Alteração 250
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

A Agência é instituída em […] por um 
período de cinco anos.

A Agência é instituída em […] por um 
período de tempo ilimitado.

Or. en

Alteração 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

A Agência é instituída em […] por um 
período de cinco anos.

A Agência é instituída em […] por um 
período de tempo indefinido.

Or. en


