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Amendamentul 124
Giles Chichester

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Agenția europeană pentru 
securitatea rețelelor și a informațiilor
(ENISA)

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
instituire a noii Agenții pentru securitatea 
rețelelor și a informațiilor a Uniunii 
Europene (NEUNISA)

Or. en

Justificare

Schimbarea denumirii subliniază faptul că prezentul regulament instituie o agenție ENISA 
nouă și mai eficientă.

Amendamentul 125
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Agenția europeană pentru 
securitatea rețelelor și a informațiilor
(ENISA)

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Amendamentul 126
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicațiile, infrastructurile și 
serviciile electronice au devenit un factor 
esențial în dezvoltarea economică și 
socială. Ele joacă un rol vital pentru 
societate și au devenit elemente la fel de 
indispensabile ca aprovizionarea cu energie 
electrică sau cu apă. Perturbarea lor are 
potențialul de a provoca daune economice 
considerabile, subliniind importanța 
măsurilor de creștere a protecției și a 
rezilienței menite să asigure continuitatea 
serviciilor critice. Securitatea 
comunicațiilor, a infrastructurii și a 
serviciilor electronice, în special 
integritatea și disponibilitatea lor, se 
confruntă cu provocări din ce în ce mai 
mari. Acest lucru reprezintă o preocupare 
crescândă pentru societate, nu în ultimul 
rând din cauza unor posibile probleme 
cauzate de complexitatea sistemelor, 
accidente, erori și atacuri care pot avea 
consecințe pentru infrastructura fizică care 
furnizează servicii esențiale pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni.

(1) Comunicațiile, infrastructurile și 
serviciile electronice au devenit un factor 
esențial în dezvoltarea economică și 
socială. Ele joacă un rol vital pentru 
societate și au devenit elemente la fel de 
indispensabile ca aprovizionarea cu energie 
electrică sau cu apă. Rețelele de 
comunicații au o funcție catalizatoare în 
domeniul social și al inovării, amplificând 
impactul tehnologiei și influențând 
comportamentul consumatorilor, 
modelele de afaceri, sectoarele 
industriale, precum și cetățenia și 
participarea politică. Perturbarea lor are 
potențialul de a provoca daune materiale, 
sociale, economice considerabile, 
subliniind importanța măsurilor de creștere 
a protecției și a rezilienței menite să 
asigure continuitatea serviciilor critice. 
Securitatea comunicațiilor, a infrastructurii 
și a serviciilor electronice, în special 
integritatea și disponibilitatea lor, se 
confruntă cu provocări din ce în ce mai 
mari. Acest lucru reprezintă o preocupare 
crescândă pentru societate, nu în ultimul 
rând din cauza unor posibile probleme 
cauzate de complexitatea sistemelor, 
deficiențe, defecțiuni sistemice, accidente, 
erori și atacuri care pot avea consecințe 
pentru infrastructura electronică și fizică 
care furnizează servicii esențiale pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni.

Or. en

Amendamentul 127
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Peisajul amenințărilor este în continuă 
schimbare, iar incidentele de securitate pot 
pune în pericol încrederea utilizatorilor. 
Perturbările grave ale comunicațiilor, 
infrastructurii și serviciilor electronice pot 
avea un impact economic și social major, 
însă și încălcările și problemele de 
securitate și neplăcerile de zi cu zi au de 
asemenea potențialul de a eroda încrederea 
publicului în tehnologie, rețele și servicii.

(2) Peisajul amenințărilor este în continuă 
schimbare, iar incidentele de securitate pot 
pune în pericol încrederea utilizatorilor. 
Perturbările grave ale comunicațiilor, 
infrastructurii și serviciilor electronice pot 
avea un impact economic și social major și 
pot chiar pune în pericol viața oamenilor, 
însă și încălcările și problemele de 
securitate și neplăcerile de zi cu zi au, de 
asemenea, potențialul de a eroda încrederea 
publicului în tehnologie, rețele și servicii.

Or. en

Amendamentul 128
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea periodică a securității 
rețelelor și informațiilor în Europa, pornind 
de la date la nivel european fiabile, este 
prin urmare importantă pentru factorii de 
decizie politică, industrie și utilizatori.

(3) Evaluarea periodică a securității 
rețelelor și informațiilor în Europa, pornind 
de la date la nivel european fiabile, precum 
și de la o prognoză sistematică a 
evoluțiilor, provocărilor și pericolelor 
viitoare, atât la nivel european, cât și la 
nivel mondial, este prin urmare importantă 
pentru factorii de decizie politică, industrie 
și utilizatori.

Or. en

Justificare

Securitatea rețelelor și a informațiilor nu este doar o chestiune europeană, ci o chestiune 
globală, după cum au dovedit atacurile cibernetice recente. Politica și măsurile europene în 
materie de securitate cibernetică nu pot fi introspective și reactive. În schimb, ENISA ar 
trebui să aibă o perspectivă globală și proactivă asupra modului de asigurare a unui 
ecosistem sigur al rețelelor electronice.
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Amendamentul 129
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Reprezentanții statelor membre, reuniți 
în cadrul Consiliului European din 
13 decembrie 2003, au decis ca Agenția
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA), 
care urma să fie instituită pe baza 
propunerii prezentate de Comisie, să aibă 
sediul într-un oraș din Grecia care urmează 
să fie stabilit de guvernul elen.

(4) Reprezentanții statelor membre, reuniți 
în cadrul Consiliului European din 
13 decembrie 2003, au decis ca Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA), 
care urma să fie instituită pe baza 
propunerii prezentate de Comisie, să aibă 
sediul într-un oraș din Grecia care urmează 
să fie stabilit de guvernul elen. Guvernul 
elen a stabilit ca ENISA să aibă sediul în 
Heraklion, Creta. Acest plan ridică 
întrebări serioase privind eficiența și 
eficacitatea agenției și, prin urmare, 
Consiliul ar trebui să reexamineze această 
decizie, ținând cont de acești parametri.

Or. en

Amendamentul 130
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Reprezentanții statelor membre, reuniți 
în cadrul Consiliului European din 
13 decembrie 2003, au decis ca Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA), 
care urma să fie instituită pe baza 
propunerii prezentate de Comisie, să aibă 
sediul într-un oraș din Grecia care 
urmează să fie stabilit de guvernul elen.

(4) Reprezentanții statelor membre, reuniți 
în cadrul Consiliului European din 
13 decembrie 2003, au decis ca Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA), 
care urma să fie instituită pe baza 
propunerii prezentate de Comisie, să aibă 
sediul într-un oraș din Grecia, stabilit de 
guvernul elen la Heraklion, Creta.
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Amendamentul 131
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În intervalul de timp scurs de la 
înființarea agenției, provocările legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor s-au 
schimbat, odată cu evoluția tehnologiei, a 
pieței și cu schimbările de natură socio-
economică; ele au făcut obiectul unor 
reflecții și dezbateri continue. Ca reacție la 
noile provocări, Uniunea și-a actualizat 
prioritățile în ceea ce privește politica de 
securitate a rețelelor și a informațiilor 
printr-o serie de documente, între care 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată
„O strategie pentru o societate 
informațională sigură - Dialog, parteneriat 
și responsabilizare”, Rezoluția Consiliului 
din 2007 privind o strategie pentru o 
societate informațională sigură în Europa, 
comunicarea din 2009 privind protecția 
infrastructurilor critice de informație -
„Protejarea Europei de atacuri cibernetice 
și perturbații de amploare: ameliorarea 
gradului de pregătire, a securității și a 
rezilienței”, Concluziile președinției 
conferinței ministeriale privind protecția 
infrastructurilor critice de informație
(„Critical Information Infrastructure 
Protection” – CIIP), Rezoluția Consiliului 
din 2009 privind o abordare europeană a 
securității rețelelor și a informațiilor bazată 
pe colaborare. A fost recunoscută 
necesitatea de a moderniza și a consolida 
agenția, pentru a contribui cu succes la 
eforturile depuse de instituțiile europene și 
de statele membre pentru dezvoltarea unei 
capacități europene de a face față 
provocărilor legate de securitatea rețelelor 

(6) În intervalul de timp scurs de la 
înființarea ENISA, provocările legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor s-au 
schimbat, odată cu evoluția tehnologiei, a 
pieței și cu schimbările de natură socio-
economică; ele au făcut obiectul unor 
reflecții și dezbateri continue. Ca reacție la 
noile provocări, Uniunea și-a actualizat 
prioritățile în ceea ce privește politica de 
securitate a rețelelor și a informațiilor 
printr-o serie de documente, între care 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată
„O strategie pentru o societate 
informațională sigură - Dialog, parteneriat
și responsabilizare”, Rezoluția Consiliului 
din 2007 privind o strategie pentru o 
societate informațională sigură în Europa, 
comunicarea din 2009 privind protecția 
infrastructurilor critice de informație -
„Protejarea Europei de atacuri cibernetice 
și perturbații de amploare: ameliorarea 
gradului de pregătire, a securității și a 
rezilienței”, Concluziile președinției 
conferinței ministeriale privind protecția 
infrastructurilor critice de informație
(„Critical Information Infrastructure 
Protection” – CIIP), Rezoluția Consiliului 
din 2009 privind o abordare europeană a 
securității rețelelor și a informațiilor bazată 
pe colaborare. A fost recunoscută 
necesitatea de a moderniza și a consolida 
agenția, pentru a contribui cu succes la 
eforturile depuse de instituțiile europene și 
de statele membre pentru dezvoltarea unei 
capacități europene de a face față 
provocărilor legate de securitatea rețelelor 
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și a informațiilor. Mai recent, Comisia a 
adoptat Agenda digitală pentru Europa, cu 
titlul de inițiativă emblematică în cadrul 
strategiei Europa 2020. Această agendă 
cuprinzătoare vizează exploatarea și 
promovarea potențialului TIC în scopul de 
a transforma acest potențial în creștere 
durabilă și inovare. Sporirea încrederii în 
societatea informațională este unul dintre 
obiectivele cheie ale acestui program 
cuprinzător, care a anunțat o serie de 
acțiuni ce trebuie întreprinse de Comisie în 
acest domeniu, inclusiv prezenta 
propunere.

și a informațiilor. Mai recent, Comisia a 
adoptat Agenda digitală pentru Europa, cu 
titlul de inițiativă emblematică în cadrul 
strategiei Europa 2020. Această agendă 
cuprinzătoare vizează exploatarea și 
promovarea potențialului TIC în scopul de 
a transforma acest potențial în creștere 
durabilă și inovare. Sporirea încrederii în 
societatea informațională este unul dintre 
obiectivele cheie ale acestui program 
cuprinzător, care a anunțat o serie de 
acțiuni ce trebuie întreprinse de Comisie în 
acest domeniu, inclusiv prezenta 
propunere.

Or. en

Amendamentul 132
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile referitoare la piața internă 
luate în domeniul securității comunicațiilor 
electronice și, în mod mai general, al 
securității rețelelor și a informațiilor, 
necesită adoptarea unor tipuri diferite de 
aplicații tehnice și organizatorice de către 
statele membre și de Comisie. Aplicarea 
eterogenă a acestor cerințe poate dăuna 
eficienței și poate crea obstacole pentru 
piața internă. Din acest motiv este necesar 
un centru de expertiză la nivel european 
care să furnizeze orientări, consiliere și, 
atunci când este solicitat, asistență pe 
probleme legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, pe care statele membre și 
instituțiile europene să se poată baza. 
Agenția poate răspunde acestor nevoi prin 
dezvoltarea și menținerea unui nivel ridicat 
de expertiză și prin asistența oferită statelor 
membre, Comisiei și, în consecință,
comunității de afaceri, în scopul de a le 

(7) Măsurile referitoare la piața internă 
luate în domeniul securității comunicațiilor 
electronice și, în mod mai general, al 
securității rețelelor și a informațiilor, 
necesită adoptarea unor tipuri diferite de 
aplicații tehnice și organizatorice de către 
statele membre și de Comisie. Aplicarea 
eterogenă a acestor cerințe poate dăuna 
eficienței și poate crea obstacole pentru 
piața internă. Din acest motiv este necesar 
un centru de expertiză la nivel european 
care să furnizeze orientări, consiliere și, 
atunci când este solicitat, asistență pe 
probleme legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, pe care statele membre și 
instituțiile europene să se poată baza și 
care să-și asume un rol important, în 
special în ceea ce privește prevenirea –
sau oferirea de răspunsuri și soluții 
rapide – la problemele legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor.
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ajuta să îndeplinească cerințele legale și de 
reglementare legate de securitatea rețelelor 
și a informațiilor, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Agenția poate răspunde acestor nevoi prin 
dezvoltarea și menținerea unui nivel ridicat 
de expertiză și prin asistența oferită statelor 
membre, Comisiei și, în consecință, 
comunității de afaceri, în scopul de a le 
ajuta să îndeplinească cerințele legale și de 
reglementare legate de securitatea rețelelor 
și a informațiilor, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Or. lt

Amendamentul 133
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Agenția trebuie să ducă la îndeplinire 
sarcinile care îi sunt conferite de legislația
actuală a Uniunii din domeniul 
comunicațiilor electronice și să contribuie, 
în general, la un nivel sporit de securitate a 
comunicațiilor electronice, între altele prin 
furnizarea de expertiză și consiliere, 
precum și prin promovarea schimbului de 
bune practici.

(8) Agenția trebuie să ducă la îndeplinire 
sarcinile care îi sunt conferite de legislația
actuală a Uniunii din domeniul 
comunicațiilor electronice și să contribuie, 
în general, la un nivel sporit de securitate a 
comunicațiilor electronice, între altele prin 
furnizarea de expertiză și consiliere, prin 
promovarea schimbului de bune practici, 
precum și prin prezentarea de sugestii 
politice.

Or. en

Amendamentul 134
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Agenția trebuie să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate a rețelelor și a 
informațiilor în interiorul Uniunii și la 

(11) Agenția trebuie să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate a rețelelor și a 
informațiilor în interiorul Uniunii și la 
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dezvoltarea unei culturi a securității 
rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii Europene, 
contribuind astfel la buna funcționare a 
pieței interne.

dezvoltarea și promovarea unei culturi a 
securității rețelelor și a informațiilor în 
beneficiul cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii Europene, 
contribuind astfel la buna funcționare a 
pieței interne.

Or. ro

Amendamentul 135
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere importanța 
crescândă a rețelelor de comunicații 
electronice, care până în prezent au 
constituit coloana vertebrală a economiei 
europene, precum și dimensiunea reală a 
economiei digitale, este necesară o mărire 
semnificativă a resurselor financiare și 
umane alocate agenției, care să 
corespundă rolului și sarcinilor sale 
consolidate, precum și poziției sale 
cruciale în apărarea ecosistemului digital 
european.

Or. en

Amendamentul 136
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
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același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 
coordonarea cu statele membre și sporirea 
cooperării între părțile interesate din 
Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 
sectorul privat. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 
coordonarea cu statele membre și sporirea 
cooperării între părțile interesate din 
Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 
sectorul privat, în special a furnizorilor de 
rețele și servicii de comunicații 
electronice, a producătorilor de 
echipamente pentru rețele și a furnizorilor 
de software. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 137
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
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analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 
coordonarea cu statele membre și sporirea 
cooperării între părțile interesate din 
Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 
sectorul privat. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 
coordonarea și colaborarea cu statele 
membre și sporirea cooperării între părțile 
interesate din Europa, în special prin 
implicarea în activitățile sale a 
organismelor naționale și europene
competente și a experților de înalt nivel 
din domeniul securității rețelelor și 
informațiilor din sectorul privat. Agenția 
trebuie să ofere asistență Comisiei, 
Parlamentului European și statelor 
membre în dialogul lor cu industria, pentru 
a aborda probleme legate de securitatea 
produselor hardware și software, 
contribuind astfel la o abordare bazată pe 
colaborare a chestiunii securității rețelelor 
și a informațiilor.

Or. ro

Amendamentul 138
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
același timp să opereze cu flexibilitate. 
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, Comisia 
și, acolo unde este necesar, cu părțile 
interesate, a situației securității rețelelor și 
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coordonarea cu statele membre și sporirea 
cooperării între părțile interesate din 
Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 
sectorul privat. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

a informațiilor în Europa. Agenția trebuie 
să asigure coordonarea cu statele membre 
și sporirea cooperării între părțile interesate 
din Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 
sectorul privat. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Justificare

Având în vedere competențele executive ale Comisiei, precum și drepturile de proprietate 
privind infrastructurile de rețea, gestionarea și exploatarea de către sectorul privat, acestea 
nu vor fi excluse de la participarea la consultări pe probleme legate de NIS;

Amendamentul 139
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Agenția trebuie să funcționeze ca 
punct de referință și să instaureze încredere 
grație independenței sale, calității 
serviciilor de consultanță acordate și 
informațiilor diseminate, transparenței 
procedurilor și metodelor sale de operare, 
precum și eforturilor depuse în îndeplinirea 
sarcinilor care îi sunt alocate. Agenția 
trebuie să se sprijine pe eforturile naționale 
și ale UE și, prin urmare, să își 
îndeplinească sarcinile în deplină 
cooperare cu statele membre și să fie 
deschisă la contactele cu întreprinderile din 
sector și cu alte părți interesate relevante.

(13) Agenția trebuie să funcționeze ca 
punct de referință și să instaureze încredere 
grație independenței sale, calității 
serviciilor de consultanță acordate și 
informațiilor diseminate, transparenței 
procedurilor și metodelor sale de operare, 
precum și eforturilor depuse în îndeplinirea 
sarcinilor care îi sunt alocate. Agenția 
trebuie să se sprijine pe eforturile naționale 
și ale UE și, prin urmare, să își 
îndeplinească sarcinile în deplină 
cooperare cu statele membre și cu 
instituțiile Uniunii Europene și să fie 
deschisă la contactele cu întreprinderile din 
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În plus, agenția trebuie să se bazeze pe 
informațiile primite de la sectorul privat și 
pe cooperarea cu acesta; ele joacă un rol 
important în asigurarea securității 
comunicațiilor, infrastructurilor și 
serviciilor electronice.

sector și cu alte părți interesate relevante.
În plus, agenția trebuie să se bazeze pe 
informațiile primite de la sectorul privat și 
pe cooperarea cu acesta; ele joacă un rol 
important în asigurarea securității 
comunicațiilor, infrastructurilor și 
serviciilor electronice.

Or. en

Amendamentul 140
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia a lansat Parteneriatul 
european public-privat pentru reziliență, cu 
rolul de cadru flexibil de guvernanță la 
nivel european în favoarea rezilienței 
infrastructurilor TIC, în care agenția trebui
să joace un rol de facilitator, care să 
reunească părțile interesate din sectorul 
public și privat pentru a discuta prioritățile 
de politică publică, dimensiunea 
economică și de piață a provocărilor și 
măsurile în favoarea rezilienței 
infrastructurilor TIC și pentru a identifica 
responsabilitatea părților interesate.

(14) Comisia a lansat Parteneriatul 
european public-privat pentru reziliență, cu 
rolul de cadru flexibil de guvernanță la 
nivel european în favoarea rezilienței 
infrastructurilor TIC, în care agenția ar 
trebui să dezvolte expertiza în vederea 
promovării unei cooperări mai strânse 
între sectorul public și cel privat și să 
joace un rol de facilitator, care să 
reunească părțile interesate din sectorul 
public și privat pentru a discuta prioritățile 
de politică publică, dimensiunea 
economică și de piață a provocărilor și 
măsurile în favoarea rezilienței 
infrastructurilor TIC și pentru a identifica 
responsabilitatea părților interesate.

Or. lt

Amendamentul 141
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socio-economice, la 
cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, 
pentru a contribui la elaborarea politicii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Agenția trebuie de asemenea 
să sprijine statele membre, instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de dezvoltare a politicii și 
capacității în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor.

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socioeconomice, la 
cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, 
pentru a contribui la elaborarea politicii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Agenția trebuie de asemenea 
să sprijine statele membre, Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice
(OAREC), instituțiile și organismele 
europene, la cererea acestora, în eforturile 
lor de dezvoltare a politicii și capacității în 
materie de securitate a rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 142
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socio-economice, la 
cererea Comisiei sau din proprie 
inițiativă, pentru a contribui la elaborarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor. Agenția trebuie de 
asemenea să sprijine statele membre, 
instituțiile și organismele europene, la 
cererea acestora, în eforturile lor de 
dezvoltare a politicii și capacității în 
materie de securitate a rețelelor și a 
informațiilor.

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socioeconomice pentru 
a contribui la elaborarea politicii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Agenția trebuie, de 
asemenea, să sprijine statele membre și
instituțiile și organismele Uniunii, la 
cererea acestora sau din proprie inițiativă,
în eforturile lor de dezvoltare a politicii și 
capacității în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor.

Or. en
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Amendamentul 143
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socio-economice, la 
cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, 
pentru a contribui la elaborarea politicii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Agenția trebuie de asemenea 
să sprijine statele membre, instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de dezvoltare a politicii și 
capacității în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor.

(15) Agenția trebuie să ofere consultanță 
Comisiei, Consiliului și Parlamentului 
European prin intermediul avizelor și al 
analizelor tehnice și socio-economice, la 
cererea acestora sau din proprie inițiativă, 
pentru a contribui la elaborarea politicii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Agenția trebuie de asemenea 
să sprijine statele membre și organismele 
europene, la cererea acestora, în eforturile 
lor de dezvoltare a politicii și capacității în 
materie de securitate a rețelelor și a 
informațiilor.

Or. ro

Amendamentul 144
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Agenția trebuie să faciliteze 
cooperarea dintre organismele publice 
competente ale statelor membre, în special 
prin sprijinirea dezvoltării și schimbului de 
bune practici și standarde pentru 
programele de educație și cele de 
sensibilizare. Intensificarea schimbului de 
informații între statele membre va facilita 
această acțiune. Agenția trebuie de 
asemenea să sprijine cooperarea între 
părțile interesate din sectorul public și 
privat la nivelul Uniunii, în parte prin 

(20) Agenția trebuie să faciliteze 
cooperarea dintre organismele publice 
competente ale statelor membre, în special
prin sprijinirea dezvoltării, promovării și 
schimbului de bune practici și standarde 
pentru programele de educație și cele de 
sensibilizare. Intensificarea schimbului de 
informații între statele membre va facilita 
această acțiune. Agenția trebuie de 
asemenea să sprijine cooperarea între 
părțile interesate din sectorul public și 
privat la nivelul Uniunii, în parte prin 
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promovarea schimbului de informații, a 
campaniilor de sensibilizare și a 
programelor de educație și formare 
profesională.

promovarea schimbului de informații, a 
campaniilor de sensibilizare și a 
programelor de educație și formare 
profesională.

Or. ro

Amendamentul 145
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Printre altele, agenția va acorda 
sprijin instituțiilor europene implicate și 
statelor membre în stabilirea și punerea în 
aplicare a unei campanii publice de 
educație pentru utilizatorii finali la 
nivelul Uniunii, având ca scop 
promovarea unor comportamente 
individuale online mai sigure și creșterea 
gradului de conștientizare a posibilelor 
pericole din spațiul informatic 
(criminalitatea informatică, atacurile de 
tip phishing, botneturile, fraudele 
financiare și bancare, dar, de asemenea, 
consiliere de bază privind autentificarea și 
protecția datelor).

Or. en

Justificare

De exemplu, „Luna conștientizării securității în spațiul informatic”( « Cybersecurity 
Awareness Month»), lansată de Guvernul SUA în anul 2003. Mai multe informații sunt 
disponibile la următoarele adrese de internet: 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Amendamentul 146
Rolandas Paksas
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Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atunci când este adecvat și util pentru 
acoperirea domeniului de competență și 
îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor sale, 
agenția trebuie să își împărtășească 
experiența și informațiile cu caracter 
general cu organismele și agențiile create 
în temeiul legislației Uniunii Europene, 
care se ocupă de problema securității 
rețelelor și a informațiilor.

(23) Atunci când este adecvat și util pentru 
acoperirea domeniului de competență și 
îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor sale, 
agenția trebuie să își împărtășească 
experiența și informațiile cu caracter 
general cu organismele și agențiile create 
în temeiul legislației Uniunii Europene, 
care se ocupă de problema securității 
rețelelor și a informațiilor. Agenția ar 
trebui să contribuie la identificarea 
priorităților la nivel european privind 
reziliența rețelelor și securitatea rețelelor 
și a informațiilor și ar trebui să transmită 
cunoștințe privind nevoile industriei în 
cazul potențialelor instituții de cercetare.

Or. lt

Amendamentul 147
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Problemele de securitate a rețelelor și 
a informațiilor sunt probleme de 
dimensiune mondială. Este nevoie de 
întărirea cooperării internaționale pentru 
îmbunătățirea standardelor de securitate și 
a schimbului de informații și pentru 
promovarea unei abordări comune la nivel 
mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor. În acest scop, 
agenția trebuie să sprijine cooperarea cu 
țări terțe și cu organizații internaționale, în 
cooperare, după caz, cu SEAE.

(26) Problemele de securitate a rețelelor și 
a informațiilor sunt probleme de 
dimensiune mondială. Este nevoie de 
întărirea cooperării internaționale în 
soluționarea nevoii unui cadru juridic 
internațional, pentru îmbunătățirea 
standardelor de securitate (inclusiv 
definirea normelor comune de 
comportament și a codurilor de conduită)
și a schimbului de informații, prin 
promovarea drept reacție a unei 
colaborări internaționale mai rapide, 
precum și a unei abordări comune la nivel 
mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor. În acest scop, 
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agenția trebuie să sprijine continuarea 
implicării europene și cooperarea cu țări 
terțe și cu organizații internaționale, 
furnizând, după caz, cunoștințele și 
analiza necesară organismelor și 
instituțiile europene interesate.

Or. en

Justificare

Măsurile propuse constituie toate elemente-cheie pentru dezvoltarea cooperării în materie de 
securitate în spațiul informatic și a rețelelor de informații. Deoarece prezența Uniunii în 
cadrul discuțiilor de cooperare internațională trebuie să fie consolidată, ENISA ar trebui să 
fie încurajată să ofere cunoștințe de specialitate organismelor și/sau instituțiilor UE 
relevante;

Amendamentul 148
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Îndeplinirea sarcinilor agenției nu
trebuie să interfereze, să împiedice sau să 
se suprapună competențelor conferite 
următoarelor entități, sau să prevaleze 
asupra atribuțiilor și sarcinilor acestora: 
autoritățile naționale de reglementare, 
conform prevederilor directivelor cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, precum și 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) instituit prin 
Regulamentul 1211/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului și Comitetului 
pentru comunicații menționat în 
Directiva 2002/21/CE, organismele 
europene de standardizare, organismele 
naționale de standardizare și Comitetul 
permanent instituit prin Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 

(27) Îndeplinirea sarcinilor agenției nu
trebuie să interfereze, să împiedice sau să 
se suprapună competențelor conferite 
următoarelor entități, sau să prevaleze 
asupra atribuțiilor și sarcinilor acestora: 
autoritățile naționale de reglementare, 
conform prevederilor directivelor cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, precum și 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) instituit prin 
Regulamentul 1211/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului, care ar trebui 
să fie reprezentat la nivelul Grupului 
permanent al părților interesate din 
cadrul agenției, și Comitetului pentru 
comunicații menționat în 
Directiva 2002/21/CE, organismele 
europene de standardizare, organismele 
naționale de standardizare și Comitetul 



PE472.314v01-00 20/71 AM\877955RO.doc

RO

proceduri pentru furnizarea de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale și autoritățile de 
supraveghere ale statelor membre în 
probleme legate de protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date.

permanent instituit prin Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale și autoritățile de 
supraveghere ale statelor membre în 
probleme legate de protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date.

Or. en

Amendamentul 149
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a asigura eficacitatea agenției, 
statele membre și Comisia trebuie să fie 
reprezentate într-un consiliu de 
administrație, care trebuie să definească 
direcția generală a activităților agenției și 
să se asigure că aceasta își îndeplinește 
sarcinile în conformitate cu prezentul 
regulament. Consiliului de administrație 
trebuie să i se încredințeze competențele 
necesare pentru stabilirea bugetului, 
verificarea execuției acestuia, adoptarea 
normelor financiare adecvate, stabilirea 
unor proceduri de lucru transparente pentru 
luarea deciziilor de către agenție, adoptarea 
programului de activitate al agenției, 
adoptarea propriilor reguli de procedură și 
a normele interne de funcționare a agenției, 
precum și pentru numirea directorului 
executiv și pentru a decide cu privire la 
prelungirea sau încetarea mandatului 
acestuia. Consiliul de administrație trebuie 
să poată să înființeze organisme de lucru 
care să îi ofere asistență la îndeplinirea 

(28) Pentru a asigura eficacitatea agenției, 
statele membre și Comisia trebuie să fie 
reprezentate într-un consiliu de 
administrație, care trebuie să definească 
direcția generală a activităților agenției și 
să se asigure că aceasta își îndeplinește 
sarcinile în conformitate cu prezentul 
regulament. Consiliului de administrație 
trebuie să i se încredințeze competențele 
necesare pentru stabilirea bugetului, 
verificarea execuției acestuia, adoptarea 
normelor financiare adecvate, stabilirea 
unor proceduri de lucru transparente pentru 
luarea deciziilor de către agenție, adoptarea 
programului de activitate al agenției, 
adoptarea propriilor reguli de procedură și 
a normele interne de funcționare a agenției, 
precum și pentru numirea sau destituirea
directorului executiv, sub rezerva 
confirmării din partea Parlamentului 
European. Consiliul de administrație 
trebuie să poată să înființeze organisme de 
lucru care să îi ofere asistență la 
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sarcinilor sale; aceste organisme ar putea, 
de exemplu, să redacteze deciziile 
consiliului sau să monitorizeze 
implementarea acestora.

îndeplinirea sarcinilor sale; aceste 
organisme ar putea, de exemplu, să 
redacteze deciziile consiliului sau să 
monitorizeze implementarea acestora.

Or. en

Amendamentul 150
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Directorul executiv trebuie să aibă 
opțiunea de a înființa grupuri de lucru ad-
hoc pentru a aborda aspecte specifice, în 
special de natură științifică, tehnică, 
juridică sau socio-economică. La 
înființarea grupurilor de lucru ad-hoc, 
directorul executiv trebuie să solicite și să 
țină cont de expertiza externă relevantă 
necesară pentru a permite agenției să aibă 
acces la informațiile cele mai actualizate 
disponibile cu privire la provocările în 
materie de securitate generate de 
dezvoltarea societății informaționale. 
Agenția trebuie să garanteze că 
selecționarea membrilor grupurilor de 
lucru ad-hoc se realizează în conformitate 
cu cele mai înalte standarde de competență, 
ținând cont în mod corespunzător de un 
echilibru reprezentant – după caz, în 
funcție de problemele specifice – între 
administrațiile publice ale statelor membre, 
sectorul privat, inclusiv industria, 
utilizatorii, și experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. De la caz la caz, agenția 
poate invita să participe la activitățile 
grupurilor de lucru, dacă este necesar, 
experți individuali recunoscuți ca fiind 
competenți în domeniul relevant. 
Cheltuielile acestora trebuie suportate de 
agenție, în conformitate cu normele sale 

(30) Directorul executiv trebuie să aibă 
opțiunea de a înființa grupuri de lucru ad-
hoc pentru a aborda aspecte specifice, în 
special de natură științifică, juridică sau 
socio-economică. La înființarea grupurilor 
de lucru ad-hoc, directorul executiv trebuie 
să solicite și să țină cont de expertiza 
externă relevantă necesară pentru a permite 
agenției să aibă acces la informațiile cele 
mai actualizate disponibile cu privire la 
provocările în materie de securitate 
generate de dezvoltarea societății 
informaționale. Agenția trebuie să 
garanteze că selecționarea membrilor 
grupurilor de lucru ad-hoc se realizează în 
conformitate cu cele mai înalte standarde 
de competență, ținând cont în mod 
corespunzător de un echilibru 
reprezentant – după caz, în funcție de 
problemele specifice – între administrațiile 
publice ale statelor membre, instituțiile 
Uniunii, sectorul privat, inclusiv industria, 
utilizatorii, și experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. De la caz la caz, agenția 
poate invita să participe la activitățile 
grupurilor de lucru, dacă este necesar, 
experți individuali recunoscuți ca fiind 
competenți în domeniul relevant. 
Cheltuielile acestora trebuie suportate de 
agenție, în conformitate cu normele sale 
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interne și cu regulamentele financiare 
existente.

interne și cu regulamentele financiare 
existente.

Or. en

Amendamentul 151
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Agenția funcționează în conformitate 
cu, respectiv, (i) principiul subsidiarității, 
asigurând un grad adecvat de coordonare 
între statele membre pe probleme legate de
NIS și îmbunătățind eficacitatea politicilor 
naționale, adăugând astfel valoare acestora 
și (ii) principiul proporționalității, 
nemergând dincolo de ceea ce este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor stabilite 
prin prezentul regulament.

(32) Agenția funcționează în conformitate 
cu, respectiv, (i) principiul subsidiarității, 
asigurând un grad adecvat de coordonare 
între statele membre și organismele 
naționale pe probleme legate de NIS și 
îmbunătățind eficacitatea politicilor 
naționale, adăugând astfel valoare acestora 
și (ii) principiul proporționalității, 
nemergând dincolo de ceea ce este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor stabilite 
prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 152
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției, se 
consideră necesară alocarea unui buget 
autonom, ale cărui venituri provin în 
principal din contribuția Uniunii și din 
contribuții ale țărilor terțe care iau parte la 
activitățile agenției. Statul membru gazdă 
sau oricare alt stat membru trebuie să fie 
autorizat să contribuie în mod voluntar la 

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției și pentru 
a-i permite acesteia să îndeplinească 
sarcini noi, suplimentare, se consideră 
necesară alocarea unui buget suficient și
autonom, ale cărui venituri provin în 
principal din contribuția Uniunii și din 
contribuții ale țărilor terțe care iau parte la 
activitățile agenție. Statul membru gazdă 
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veniturile agenției. Procedura bugetară a 
UE rămâne aplicabilă în ceea ce privește 
toate subvențiile plătibile din bugetul 
general al Uniunii Europene. De asemenea, 
Curtea de Conturi trebuie să îndeplinească 
sarcina de auditare a conturilor.

sau oricare alt stat membru trebuie să fie 
autorizat să contribuie în mod voluntar la 
veniturile agenției. Procedura bugetară a 
UE rămâne aplicabilă în ceea ce privește 
toate subvențiile plătibile din bugetul 
general al Uniunii Europene. De asemenea, 
Curtea de Conturi trebuie să îndeplinească 
sarcina de auditare a conturilor.

Or. en

Amendamentul 153
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Agenția trebuie să succeadă ENISA, 
astfel cum este instituită prin 
Regulamentul nr. 460/2004. În 
conformitate cu decizia reprezentanților 
statelor membre, reuniți sub egida 
Consiliului European din 
13 decembrie 2003, statul membru gazdă 
trebuie să mențină și să dezvolte măsurile 
practice actuale pentru a asigura 
funcționarea neîntreruptă și eficientă a 
agenției, ținând cont în special de 
cooperarea și de asistența acordată de 
agenție Comisiei, statelor membre și 
organismelor competente ale acestora, altor 
instituții și organisme ale Uniunii și 
părților interesate din sectorul public și 
privat din întreaga Europă.

(36) Agenția trebuie să succeadă ENISA, 
astfel cum este instituită prin 
Regulamentul nr. 460/2004. În 
conformitate cu decizia reprezentanților 
statelor membre, reuniți sub egida 
Consiliului European din 
13 decembrie 2003, statul membru gazdă 
trebuie să mențină și să dezvolte măsurile 
practice actuale, astfel cum este prevăzut 
în acordul pentru sediul, pentru a asigura 
funcționarea neîntreruptă și eficientă a 
agenției, ținând cont în special de 
cooperarea și de asistența acordată de 
agenție Comisiei, statelor membre și 
organismelor competente ale acestora, altor 
instituții și organisme ale Uniunii și 
părților interesate din sectorul public și 
privat din întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 154
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) La cererea unui stat membru sau a 
instituțiilor Uniunii Europene, Agenția ar 
trebui să poată detașa în același timp 
până la 10 % din personalul său pentru a 
oferi asistență și cunoștințe de specialitate 
în abordarea chestiunilor legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor

Or. en

Amendamentul 155
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) La cererea unui stat membru sau a 
instituțiilor Uniunii Europene, Agenția ar 
trebui să poată detașa în același timp 
până la 10 % din personalul pentru a 
oferi asistență și cunoștințe de specialitate 
în abordarea chestiunilor legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor.

Or. en

Amendamentul 156
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 36b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36b) Dispozițiile prevăzute la punctul 47 
din Acordul interinstituțional din 
17 mai 2006 între Parlamentul European, 
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Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară ar 
trebui să se aplice mandatului permanent 
al agenției și orice decizie a autorității 
legislative în favoarea unei astfel de 
reînnoiri nu ar trebui să aducă atingere 
deciziilor autorității bugetare în contextul 
procedurii bugetare anuale.

Or. en

Amendamentul 157
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Agenția trebuie instituită pentru o 
perioadă limitată de timp. Operațiunile 
sale trebuie să fie evaluate din perspectiva 
eficacității în realizarea obiectivelor și a 
practicilor sale de lucru, pentru a 
determina în ce măsură obiectivele 
agenției sunt sau nu valabile în 
continuare și, pe această bază, dacă 
durata sa de funcționare trebuie
prelungită,

(37) Agenția ar trebui înființată pentru o 
perioadă nelimitată de timp. Între agenție 
și Comisie ar trebui stabilit un acord 
anual de performanță, care ar trebui să 
cuprindă un raport de evaluare generală 
privind eficacitatea și obiectivele realizate 
și care ar trebui să fie prezentat în fiecare 
an Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi. În plus, o 
evaluare complet independentă trebuie 
efectuată din trei în trei ani.

Or. en

Amendamentul 158
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Agenția trebuie instituită pentru o 
perioadă limitată de timp. Operațiunile
sale trebuie să fie evaluate din perspectiva 

(37) Deoarece actualul mandat de cinci 
ani limitează capacitatea agenției de a 
planifica pe termen lung operațiunile și 
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eficacității în realizarea obiectivelor și a 
practicilor sale de lucru, pentru a 
determina în ce măsură obiectivele 
agenției sunt sau nu valabile în 
continuare și, pe această bază, dacă 
durata sa de funcționare trebuie 
prelungită,

activitățile sale și împiedică continuitatea 
lucrărilor sale, trebuie luată în 
considerare posibilitatea de a elimina 
acest mandat temporar,

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Agenția trebuie instituită pentru o 
perioadă limitată de timp. Operațiunile 
sale trebuie să fie evaluate din perspectiva 
eficacității în realizarea obiectivelor și a 
practicilor sale de lucru, pentru a 
determina în ce măsură obiectivele 
agenției sunt sau nu valabile în 
continuare și, pe această bază, dacă 
durata sa de funcționare trebuie 
prelungită,

(37) Agenția ar trebui instituită pentru o 
perioadă nedeterminată de timp și având, 
prin urmare, un mandat permanent,

Or. en

Justificare

ENISA rămâne una dintre puținele agenții europene care nu are mandat permanent. Un 
mandat mai scurt împiedică perspectivele pe termen lung ale ENISA în ceea ce privește 
planificarea strategică și operațională, dotarea cu personal și implicarea politică.

Amendamentul 160
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Agenția trebuie instituită pentru o 
perioadă limitată de timp. Operațiunile 
sale trebuie să fie evaluate din perspectiva 
eficacității în realizarea obiectivelor și a 
practicilor sale de lucru, pentru a 
determina în ce măsură obiectivele 
agenției sunt sau nu valabile în 
continuare și, pe această bază, dacă 
durata sa de funcționare trebuie 
prelungită,

(37) Agenția ar trebui instituită pentru o 
perioadă nedeterminată de timp și ar 
trebui să aibă un mandat permanent,

Or. en

Amendamentul 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA, 
denumită în continuare „agenția”) cu 
scopul de a contribui la un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informațiilor în 
cadrul Uniunii, pentru a sensibiliza 
societatea și a dezvolta o cultură a 
securității rețelelor și a informațiilor în 
beneficiul cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

1. Prezentul regulament instituie Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA, 
denumită în continuare „agenția”) cu 
scopul de a contribui la un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informațiilor în 
cadrul Uniunii, pentru a sensibiliza 
societatea și a dezvolta o cultură a 
securității rețelelor și a informațiilor în 
beneficiul cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne și
la instituirea unei piețe digitale unice 
europene pe deplin funcționale.

Or. en



PE472.314v01-00 28/71 AM\877955RO.doc

RO

Amendamentul 162
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA, 
denumită în continuare „agenția”) cu 
scopul de a contribui la un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informațiilor în 
cadrul Uniunii, pentru a sensibiliza 
societatea și a dezvolta o cultură a 
securității rețelelor și a informațiilor în 
beneficiul cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

1. Prezentul regulament instituie Agenția 
europeană pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor („European Network and 
Information Security Agency” – ENISA, 
denumită în continuare „agenția”) cu 
scopul de a contribui la un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informațiilor în 
cadrul Uniunii, pentru a sensibiliza 
societatea și a dezvolta și promova o 
cultură a securității rețelelor și a 
informațiilor în beneficiul cetățenilor, al 
consumatorilor, al întreprinderilor și al 
organizațiilor din sectorul public al 
Uniunii, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Or. ro

Amendamentul 163
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Agenția asistă Comisia, celelalte 
instituții ale Uniunii, statele membre și 
sectorul în cauză – în special IMM-urile –
în îndeplinirea cerințelor referitoare la 
securitatea rețelelor și a informațiilor 
prevăzute de legislația actuală și viitoare a 
Uniunii, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Or. en
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Amendamentul 164
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele și sarcinile agenției nu aduc 
atingere competențelor statelor membre în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor și, în orice caz, nu aduc 
atingere activităților privind securitatea 
publică, apărarea, securitatea statului 
(inclusiv bunăstarea economică a statului 
atunci când sunt în cauză subiecte legate de 
securitatea statului) și nici activităților 
statului în domeniul dreptului penal.

2. Obiectivele și sarcinile agenției 
complementează competențele statelor 
membre în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor și, în orice caz, nu aduc 
atingere activităților privind securitatea 
publică, apărarea, securitatea statului 
(inclusiv bunăstarea economică a statului 
atunci când sunt în cauză subiecte legate de 
securitatea statului) și nici activităților 
statului în domeniul dreptului penal.

Or. ro

Amendamentul 165
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția asistă Comisia și statele membre 
la îndeplinirea cerințelor legale și de 
reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

1. Agenția asistă Comisia, Consiliul, 
Parlamentul European și statele membre 
la îndeplinirea cerințelor legale și de 
reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

Or. ro

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția asistă Comisia și statele 
membre la îndeplinirea cerințelor legale și 
de reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

1. Agenția sprijină Comisia și statele 
membre la îndeplinirea cerințelor legale și 
de reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

Or. ro

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Agenția consolidează pregătirea și 
capacitatea Uniunii și a statelor membre 
de a preveni, detecta și a răspunde la 
problemele și incidentele în materie de 
securitate a rețelelor și a informațiilor.

2. Agenția oferă asistență la creșterea și 
consolidarea pregătirii și capacității
Uniunii și a statelor membre de a preveni, 
detecta și a răspunde la problemele și 
incidentele în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor.

Or. ro

Amendamentul 168
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Agenția dezvoltă și menține un nivel 
ridicat de expertiză și folosește această 
expertiză pentru a stimula o cooperare 
extinsă între actorii din sectorul public și 
din cel privat.

3. Agenția dezvoltă și menține un nivel 
ridicat de expertiză, pentru a fi deveni, la 
nivel mondial, un centru de excelență 
privind toate aspectele legate de 
securitatea informatică, și folosește 
această expertiză pentru a stimula o 
cooperare extinsă între actorii din sectorul 
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public și din cel privat.

Or. en

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Agenția stimulează cooperarea largă 
între actorii din sectorul public și cel 
privat în domeniul securității rețelelor și 
informațiilor.

Or. ro

Amendamentul 170
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină Comisia, la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizând(u-i) opinii și 
avize și realizând analize tehnice și socio-
economice, precum și activități 
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

(a) sprijină Comisia, Consiliul și 
Parlamentul European, la cererea 
acestora sau din proprie inițiativă, la 
dezvoltarea politicii în domeniul securității 
rețelelor și a informațiilor, furnizându-le
opinii și avize și realizând analize tehnice 
și socio-economice, precum și activități 
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

Or. ro

Amendamentul 171
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină Comisia, la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizând(u-i) opinii și 
avize și realizând analize tehnice și socio-
economice, precum și activități 
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

(a) sprijină Comisia, organismele Uniunii 
și statele membre la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizând(u-i) opinii și 
avize și realizând analize tehnice și socio-
economice, precum și activități 
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

Or. ro

Amendamentul 172
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijină echipele de intervenție și 
răspuns în caz de urgențe informatice
(CERT) ale statelor membre, precum și 
înființarea și exploatarea unei rețele 
CERT la nivelul UE, și coordonează 
exercițiile și răspunsul pan-european în 
caz de urgențe informatice care vizează 
cel puțin două state membre;

Or. ro

Amendamentul 173
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asistă Comisia în elaborarea unei 
strategii cuprinzătoare a Uniunii privind 
securitatea rețelelor și a informațiilor;

Or. en

Amendamentul 174
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Agenția promovează și sprijină 
cooperarea dintre CERT ale statelor 
membre și UE;

Or. ro

Amendamentul 175
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
Comisie în privința eforturilor 
transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS;

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
Comisie în privința eforturilor 
transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS; în 
acest scop, concepe și pune în aplicare un 
mecanism de alertă precoce și de reacție 
la nivel european, care ar funcționa 
complementar cu propriile mecanisme ale 
statelor membre;

Or. en
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Justificare

Amenințările la adresa securității informatice au depășit demult granițele naționale și de 
aceea acestea nu pot fi abordate de structurile naționale. Atacurile informatice se pot 
intensifica la scară europeană în câteva secunde. Ori de câte ori problemele legate de 
securitatea informatică implică mai mult de un stat membru (de exemplu, ca sursă, țintă sau 
mijloc pentru un atac informatic) ENISA ar trebui să aibă capacitatea de a interveni, alerta și 
coordona reacțiile statelor membre.

Amendamentul 176
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
Comisie în privința eforturilor 
transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS;

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
instituțiile și organismele europene în 
privința eforturilor transfrontaliere ale 
acestora de prevenire, detectare și reacție la 
incidentele NIS;

Or. ro

Amendamentul 177
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene în eforturile lor de a 
colecta, analiza și disemina date privind 
securitatea rețelelor și a informațiilor;

(c) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora 
sau din proprie inițiativă, în eforturile lor 
de a colecta, analiza și disemina date 
privind securitatea rețelelor și a 
informațiilor;

Or. en
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Amendamentul 178
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile europene, 
situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile europene, 
la cererea acestora sau din proprie 
inițiativă, situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

Or. en

Amendamentul 179
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile europene, 
situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile Uniunii, 
situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

Or. en

Amendamentul 180
Ioan Enciu

Propunerea de regulament
Article 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa, în special 
eforturile acestora de a dezvolta și face 
schimb de bune practici și standarde;

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa și 
colaborează în mod activ cu acestea în
special în ceea ce privește dezvoltarea, 
promovarea și schimbul de bune practici 
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precum și elaborarea și implementarea de
standarde comune de securitate a rețelelor 
și a informațiilor;

Or. ro

Amendamentul 181
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa, în special
eforturile acestora de a dezvolta și face 
schimb de bune practici și standarde;

(e) promovează cooperarea constantă între 
organismele publice competente din 
Europa, în special eforturile acestora de a 
dezvolta și face schimb de bune practici și 
standarde, precum și schimbul de 
informații și de date între statele membre;

Or. en

Amendamentul 182
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa, în special
eforturile acestora de a dezvolta și face 
schimb de bune practici și standarde;

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa, în special
eforturile acestora de a dezvolta și 
interschimba bune practici și standarde în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și o cultură a 
gestionării riscului;

Or. en
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Amendamentul 183
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asistă Uniunea Europeană și statele 
membre în promovarea utilizării bunelor 
practici și standardelor în materie de 
gestionare a riscului și securitate pentru 
produse, sisteme și servicii electronice;

(f) asistă Uniunea Europeană, statele 
membre și sectorul public și privat în 
promovarea utilizării bunelor practici și 
standardelor în materie de gestionare a 
riscului și de securitate a rețelelor și a 
informațiilor și în încurajarea unei 
culturi a „securității informațiilor din 
faza de concepție” pentru produse, sisteme 
și servicii electronice și rețele de 
comunicații;

Or. en

Justificare

Ca și în cazul confidențialității, securitatea informatică nu poate fi introdusă ca mecanism 
ad-hoc sau ca un reacție întârziată privind rețelele electronice și de comunicații. Stabilirea 
unei culturi și a unei abordări bazate pe „securitatea informațiilor din faza de concepție” în 
dezvoltarea rețelelor va asigura un ecosistem digital european mai sigur.

Amendamentul 184
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asistă Uniunea Europeană și statele 
membre în promovarea utilizării bunelor 
practici și standardelor în materie de 
gestionare a riscului și securitate pentru 
produse, sisteme și servicii electronice;

(f) asistă Uniunea Europeană și statele 
membre la cererea acestora sau din 
proprie inițiativă în promovarea utilizării 
bunelor practici și standardelor în materie 
de gestionare a riscului și securitate pentru 
produse, sisteme și servicii electronice;

Or. en
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Amendamentul 185
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijină cooperarea între părțile 
interesate din sectorul public și privat la 
nivelul Uniunii prin promovarea, printre 
altele, a schimbului de informații și a 
sensibilizării, și prin facilitarea eforturilor 
lor de a dezvolta și adopta standarde în 
materie de gestionare a riscului și de 
securitate a produselor, rețelelor și
serviciilor electronice.

(g) sprijină cooperarea între părțile 
interesate din sectorul public și privat la 
nivelul Uniunii prin promovarea, printre 
altele, a schimbului de informații și a 
sensibilizării, și prin facilitarea eforturilor 
lor de a dezvolta și adopta standarde în 
materie de gestionare a riscului și de 
securitate a produselor, rețelelor, serviciilor 
electronice și infrastructurilor critice de 
informații (CII) din domeniile public-
civil, privat sau public-privat;

Or. en

Amendamentul 186
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sprijină cooperarea între părțile 
interesate din sectorul public și privat la 
nivelul Uniunii prin promovarea, printre 
altele, a schimbului de informații și a 
sensibilizării, și prin facilitarea eforturilor 
lor de a dezvolta și adopta standarde în 
materie de gestionare a riscului și de 
securitate a produselor, rețelelor și 
serviciilor electronice.

(g) sprijină cooperarea între părțile 
interesate din sectorul public și privat la 
nivelul Uniunii prin promovarea, printre 
altele, a schimbului de informații și a 
sensibilizării, și prin facilitarea eforturilor 
lor de a dezvolta și adopta standarde în 
materie de gestionare a riscului și de 
securitate a produselor, rețelelor și 
serviciilor electronice, precum și a 
produselor, rețelelor și serviciilor 
materiale care depind de Uniune;

Or. en
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Amendamentul 187
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) facilitează dialogul și schimbul de 
bune practici între părțile interesate din 
sectorul public și privat cu privire la 
probleme legate de securitatea rețelelor și 
a informațiilor, inclusiv aspecte ale luptei 
împotriva criminalității cibernetice; 
sprijină Comisia la elaborarea de politici 
care să ia în considerare aspecte legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor din 
cadrul luptei împotriva criminalității 
cibernetice;

(h) ia în considerare schimbul de 
cunoștințe tehnice de specialitate și de 
bune practici cu alte organisme ale 
Uniunii cu privire la securitatea rețelelor și 
a informațiilor;

Or. fr

Justificare

ENISA ar putea face schimb cu celelalte organisme ale UE preocupate de provocările SSI, 
inclusiv organismele competente în lupta împotriva criminalității informatice. Aceasta nu are 
competențe în ceea ce privește aspectele operaționale ale acestei lupte. În plus, aceasta nu 
este concepută pentru a lucra direct cu autoritățile naționale responsabile cu menținerea 
ordinii sau cu protecția vieții private, fiind necesar ca acestea din urmă să fie contactate prin 
intermediul ofițerilor de legătură la nivel național.

Amendamentul 188
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) facilitează dialogul și schimbul de bune 
practici între părțile interesate din sectorul 
public și privat cu privire la probleme 
legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, inclusiv aspecte ale luptei 
împotriva criminalității cibernetice; sprijină 
Comisia la elaborarea de politici care să ia 

(h) facilitează dialogul și schimbul de bune 
practici între părțile interesate din sectorul 
public și privat cu privire la probleme 
legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, inclusiv aspecte ale luptei 
împotriva criminalității cibernetice; sprijină 
Comisia, precum și statele membre, la 
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în considerare aspecte legate de securitatea 
rețelelor și a informațiilor din cadrul luptei 
împotriva criminalității cibernetice.

cererea acestora, la elaborarea de politici 
care să ia în considerare aspecte legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor din 
cadrul luptei împotriva criminalității 
cibernetice;

Or. en

Justificare

Având în vedere natura sistemică și interdependentă a securității informatice, cele mai bune 
practici și politici ar trebui să fie coordonate de la nivel de stat membru.

Amendamentul 189
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de a dezvolta capacitatea 
de reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 
a informațiilor.

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de a dezvolta capacitatea 
de reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 
a informațiilor, precum și un cadru pentru 
notificări ale încălcării securității;

Or. en

Amendamentul 190
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de a dezvolta capacitatea 
de reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora 
sau din proprie inițiativă, în eforturile lor 
de a dezvolta capacitatea de reacție, 
detectare și analiză a problemelor din sfera 



AM\877955RO.doc 41/71 PE472.314v01-00

RO

a informațiilor. securității rețelelor și a informațiilor;

Or. en

Amendamentul 191
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de a dezvolta capacitatea 
de reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 
a informațiilor.

(i) asistă Comisia, statele membre și 
instituțiile și organismele europene, la 
cererea acestora, în eforturile lor de a 
dezvolta capacitatea de reacție, detectare și 
analiză a problemelor din sfera securității 
rețelelor și a informațiilor;

Or. ro

Amendamentul 192
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) facilitează dialogul și schimbul de 
bune practici între sectorul public, 
sectorul privat, universități și centre de 
cercetare cu privire la probleme și soluții 
legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, inclusiv aspecte ale luptei 
împotriva criminalității cibernetice;

Or. ro

Justificare

Pentru dezvoltare de soluții pentru lupta împotriva criminalității cibernetice, este necesară
colaborarea dintre sectorul public, privat dar și cu mediul academic și de cercetare
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Amendamentul 193
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) oferă consultanță instituțiilor Uniunii 
și statelor membre, la cererea acestora 
sau din proprie inițiativă, cu privire la 
necesitățile de cercetare în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor 
pentru a reacționa eficient la riscurile și 
pericolele actuale și emergente în acest 
domeniu și pentru a utiliza cu eficacitate 
tehnologiile de prevenire a riscurilor;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se obligă să creeze o echipă a UE de 
intervenție în caz de urgențe informatice 
(European Union Computer Emergency 
Response Team – EU CERT) și 
supraveghează funcționarea acesteia în 
scopul de a contracara atacurile 
informatice împotriva instituțiilor,  
organismelor și agențiilor UE;

Or. en

Justificare

Plasarea EU CERT sub supravegherea ENISA asigură un singur punct de referință în cadrul 
UE în ceea ce privește securitatea informatică. Un organism separat UE CERT se suprapune 
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în mod clar cu obiectivele și sarcinile ENISA, iar această situație va duce la conflicte, lupte 
pentru supremație și la pierderi importante de bani și de eforturi. În domeniul critic al 
securității informatice, UE nu își poate permite să ajungă într-o situație în care terțe părți 
„nu știu pe cine să contacteze în UE” în cazul unei amenințări la adresa securității
informatice.

Amendamentul 195
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) dacă este necesar, asistă Comisia și 
organismele sau instituțiile competente 
ale UE prin oferirea de consultanță și 
cunoștințe de specialitate în vederea 
înființării CERT în cadrul instituțiilor 
europene;

Or. en

Amendamentul 196
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) în cazul unei grave amenințări 
informatice și dacă se solicită în mod 
explicit de către un stat membru sau de 
către un organism/o instituție a Uniunii 
Europene, îl/o asistă în îndeplinirea 
sarcinilor operaționale pentru securizarea 
rețelei, infrastructurii sau datelor 
afectate;

Or. en
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Amendamentul 197
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sprijină dialogul și cooperarea Uniunii 
Europene cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale, în cooperare, după caz, cu 
SEAE, pentru a promova cooperarea 
internațională și o abordare comună la 
nivel mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor;

(j) sprijină dialogul și cooperarea Uniunii 
Europene cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale, în cooperare, după caz, cu 
SEAE, pentru a promova cooperarea 
internațională și o abordare comună la 
nivel mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor; ENISA ar 
trebui instituită ca punct de contact 
european unic pentru țările terțe și 
organizațiile internaționale, cu privire la 
toate aspectele legate de securitatea 
informatică;

Or. en

Amendamentul 198
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sprijină dialogul și cooperarea Uniunii 
Europene cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale, în cooperare, după caz, cu 
SEAE, pentru a promova cooperarea 
internațională și o abordare comună la 
nivel mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor;

(j) sprijină dialogul și cooperarea Uniunii 
Europene cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale, în cooperare, după caz, cu 
organismele / instituțiile europene 
competente, pentru a promova cooperarea 
internațională și o abordare comună la 
nivel mondial a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informațiilor;

Or. en

Amendamentul 199
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) oferă formare profesională prin 
diferite metode – conferințe în direct și 
virtuale, mentori, online și la fața locului. 
Vor fi concepute cursuri de formare în 
domeniul securității informatice de către 
liderii industriali în numeroase domenii, 
printre care securitatea rețelelor, 
criminalistică, audit, managementul 
securității și securitatea aplicațiilor;

Or. en

Amendamentul 200
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijină Comisia în elaborarea unei 
strategii a UE privind securitatea rețelelor 
informatice și a comunicațiilor;

Or. ro

Amendamentul 201
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – literele ja-jf (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) în cooperare cu Comisia și statele 
membre, definește certificările minime 
comune de securitate informatică, regulile 
de comportament și practicile de 
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cooperare între și în interiorul echipelor 
CERT naționale și europene. Agenția 
consultă, de asemenea, părțile interesate 
pentru definirea măsurilor similare de 
securitate informatică pentru rețele și 
infrastructuri private;
(jb) promovează și susține cooperarea 
între și în interiorul statelor membre 
relevante și echipele CERT europene în 
caz de incidente, atacuri sau întreruperi 
în rețele sau sisteme, gestionate sau 
protejate de acestea;
(jc) pentru a realiza un sistem coordonat 
și operativ la nivel european de reacție 
rapidă la atacuri informatice, incidente 
sau întreruperi, susține, acolo unde este 
necesar și la cererea statului membru 
respectiv, înființarea unui serviciu de 
rezistență continuă care să funcționeze 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână în 
cadrul CERT aplicabil și oferă 
cunoștințele de specialitate necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unei 
reacției prompte;
(jd) încurajează adoptarea unui registru 
european al „punctelor de contact” și 
promovează partajarea responsabilităților 
și schimbul de informații și de cele mai 
bune practici în cadrul și între CERT 
menționate anterior;
(je) continuă coordonarea exercițiilor în 
materie de securitate informatică și de 
rezistență, precum și analizarea 
rezultatului acestora și a măsurilor 
viitoare ale statelor membre și ale UE și 
promovează participarea la astfel de 
exerciții a unor parteneri terți cu opinii 
similare;
(jf) își oferă competența și consilierea 
statelor membre și instituțiilor europene 
cu privire la participarea acestora în 
cadrul forurilor internaționale privind 
securitatea rețelelor și a informațiilor și 
securitatea informatică;
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Or. en

Justificare

Referitor la litera (c): automatizarea securității nu este suficientă pentru asigurarea unei 
securități adecvate a rețelelor informațiilor în fața incidentelor sau atacurilor complexe. 
Interacțiunea și coordonarea și expertiza umană trebuie să fie asigurate în fiecare stat 
membru 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;

Amendamentul 202
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția poate acționa din proprie 
inițiativă, conform sferei de aplicare și 
obiectivelor regulamentului. În cazul în 
care un stat membru a solicitat agenției să 
acționeze, aceasta își va prezenta 
recomandările, iar statul membru 
informează agenția cu privire la modul în 
care aceste recomandări au fost puse în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 203
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenția este proactivă în utilizarea și 
analizarea tehnologiilor noi și emergente 
din domeniul TIC. Agenția răspunde în 
mod eficient riscurilor la adresa 
securității și amenințărilor reprezentate 
de către tehnologiile TIC noi și 
emergente.



PE472.314v01-00 48/71 AM\877955RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 204
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație definește 
direcția generală de funcționare a agenției 
și garantează că agenția operează în 
conformitate cu normele și principiile 
stabilite în prezentul regulament. De 
asemenea, consiliul de administrație
asigură compatibilitatea activității agenției 
cu activitățile desfășurate de statele 
membre și la nivelul UE.

1. Consiliul de administrație definește 
direcția generală de funcționare a agenției 
și garantează că agenția operează în 
conformitate cu normele și principiile 
stabilite în prezentul regulament. Acesta 
asigură funcționarea eficientă a agenției. 
De asemenea, consiliul de administrație 
asigură compatibilitatea activității agenției 
cu activitățile desfășurate de statele 
membre și la nivelul UE. Consiliul de 
administrație adoptă toate acordurile 
administrative cu țările terțe și aprobă 
toate celelalte inițiative cu o dimensiune 
internațională.

Or. en

Justificare

Textul cu privire la acordurile cu țările terțe decurge din recomandările GLI privind 
agențiile.

Amendamentul 205
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul de administrație adoptă 
propriul regulament de procedură, în 
acord cu serviciile competente ale 
Comisiei.

2. Consiliul de administrație adoptă 
regulamentul de procedură propriu și
pentru Comitetul executiv în acord cu
Comisia. Regulamentul de procedură 
prevede o reprezentare echilibrată a 
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membrilor consiliului de administrație în 
Comitetul executiv, ținând seama de 
necesitatea de a reflecta capacitățile 
statelor membre în domeniul securității 
rețelelor și informațiilor, precum și de 
continuitatea și eficiența Comitetului 
executiv. Regulamentul de procedură 
permite luarea unor decizii rapide, fie 
prin procedura scrisă, fie prin conferințe 
la distanță.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării echilibrului și eficienței, regulamentul de procedură al agenției ar 
trebui să prevadă componența Comitetului executiv. Eliminarea „serviciilor” Comisiei 
urmează recomandările Consiliului în acest caz și în altele. Totuși, rolul Comisiei nu ar 
trebui să se limiteze la simpla consultare, așa cum propune Consiliul.

Amendamentul 206
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Consiliul de administrație poate adopta
planul multianual de politică a personalului 
după consultarea serviciilor Comisiei și 
după ce a informat în mod corespunzător 
autoritatea bugetară.

9. Consiliul de administrație adoptă planul 
multianual de politică a personalului după 
consultarea serviciilor Comisiei și după ce 
a informat în mod corespunzător 
autoritatea bugetară.

Or. en

Amendamentul 207
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Consiliul de administrație poate adopta
planul multianual de politică a personalului 
după consultarea serviciilor Comisiei și 
după ce a informat în mod corespunzător 
autoritatea bugetară.

9. Consiliul de administrație adoptă planul 
multianual de politică a personalului după 
consultarea serviciilor Comisiei și după ce 
a informat în mod corespunzător 
autoritatea bugetară.

Or. en

Amendamentul 208
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Consiliul de Administrație adoptă un 
set de criterii de performanță pe baza 
cărora poate fi analizată anual activitatea 
Agenției și pe baza cărora pot fi stabilite 
măsuri pentru creșterea eficienței ENISA.

Or. ro

Amendamentul 209
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, din trei reprezentanți numiți de 
Comisie, precum și din trei reprezentanți 
fără drept de vot numiți de Comisie,
fiecare dintre aceștia reprezentând unul 
dintre următoarele grupuri:

1. Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, autorizat să decidă în numele 
acestui stat membru, și din trei 
reprezentanți fără drept de vot numiți de 
Comisie. Membrii consiliului de 
administrație pot fi înlocuiți de supleanții 
acestora în conformitate cu regulamentul 
de procedură al consiliului de 
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administrație.
(a) industria tehnologiei informației și a 
comunicațiilor;
(b) grupuri de consumatori;
(c) experți universitari în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor.

Or. en

Amendamentul 210
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, din trei reprezentanți numiți de 
Comisie, precum și din trei reprezentanți 
fără drept de vot numiți de Comisie, fiecare 
dintre aceștia reprezentând unul dintre 
următoarele grupuri:

1. Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, din trei reprezentanți numiți de 
Comisie, precum și din trei reprezentanți 
fără drept de vot numiți de Comisie, trei 
reprezentanți numiți de Parlamentul 
European, fiecare dintre aceștia 
reprezentând unul dintre următoarele 
grupuri:

Or. ro

Amendamentul 211
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii consiliului și supleanții 
acestora sunt numiți pe baza nivelului de 
experiență și expertiză corespunzător în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor.

2. Membrii consiliului și supleanții 
acestora sunt numiți pe baza nivelului de 
experiență și expertiză corespunzător în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Aceștia au, de asemenea, 
competențele de gestionare, 
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administrative și bugetare necesare 
pentru a îndeplini sarcinile enumerate la 
articolul 5. Membrii consiliului numiți de 
Comisie sunt cel puțin la nivel de director. 
Membrii consiliului numiți de statele 
membre au o vechime care corespunde 
celei a membrilor consiliului numiți de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 212
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata mandatului reprezentanților 
grupurilor menționate la alineatul 1 literele 
(a), (b) și (c) este de patru ani. Acest 
mandat se poate reînnoi o dată. În cazul în 
care un reprezentant încetează să mai facă 
parte din respectivul grup de interes, 
Comisia numește un înlocuitor.

3. Durata mandatului reprezentanților 
grupurilor menționate la alineatul 1 literele 
(a), (b) și (c) este de trei ani. Acest mandat 
se poate reînnoi o dată. În cazul în care un 
reprezentant încetează să mai facă parte din 
respectivul grup de interes, Comisia 
numește un înlocuitor.

Or. ro

Amendamentul 213
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul de administrație se reunește în 
ședință ordinară de două ori pe an. De 
asemenea, consiliul se reunește în ședință 
extraordinară la cererea președintelui sau la 
cererea a cel puțin o treime din membrii cu 
drept de vot.

2. Consiliul de administrație se reunește în 
ședință ordinară o dată pe an. De 
asemenea, consiliul se reunește în ședință 
extraordinară la cererea președintelui sau la 
cererea a cel puțin o treime din membrii cu 
drept de vot.
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Or. en

Justificare

Ca urmare a introducerii unui Comitet executiv pentru a eficientiza funcționarea internă a 
agenției, numărul reuniunilor ordinare ale consiliului de administrație (care implică 
administrarea substanțială și costuri) ar trebui să fie redus la una pe an. În ceea ce privește 
reuniunile extraordinare, proiectul de raport introduce utilizarea procedurilor simplificate 
accelerate, cum ar fi conferințele la distanță.

Amendamentul 214
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Este necesară o majoritate de două 
treimi din numărul total al membrilor cu 
drept de vot pentru adoptarea 
regulamentului de procedură al consiliului 
de administrație, a regulamentului intern de 
funcționare al agenției, a bugetului 
agenției, a programului anual de activitate 
al agenției, precum și pentru numirea și
revocarea directorului executiv.

2. Este necesară o majoritate de două 
treimi din numărul total al membrilor cu 
drept de vot pentru adoptarea 
regulamentului de procedură al consiliului 
de administrație, a regulamentului intern de 
funcționare al agenției, a bugetului 
agenției, a programului anual de activitate 
al agenției, precum și pentru numirea și
destituirea directorului executiv.

Or. en

Amendamentul 215
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a promova transparența și un 
proces decizional omogen al consiliului de 
administrație, votul prin conferințe la 
distanță este permis în cazul în care un 
obstacol major și neprevăzut împiedică 
participarea fizică a cel puțin trei dintre 
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membrii săi.

Or. en

Amendamentul 216
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Directorul executiv este numit și eliberat 
din funcție de către consiliul de 
administrație. Numirea se efectuează dintr-
o listă de candidați propusă de Comisie, 
pentru o perioadă de cinci ani, pe baza 
meritelor și a aptitudinilor administrative și 
de gestionare demonstrate, precum și a 
competențelor și experienței specifice. 
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a 
Parlamentului European și de a răspunde
întrebărilor puse de membrii acesteia.

2. Directorul executiv este numit și eliberat 
din funcție de către consiliul de 
administrație, în urma confirmării de 
către Parlamentul European. Numirea se 
efectuează dintr-o listă de candidați 
propusă de Comisie, pentru o perioadă de 
cinci ani, pe baza meritelor și a 
aptitudinilor administrative și de gestionare 
demonstrate, precum și a competențelor și 
experienței specifice. Comisia organizează 
un concurs general în vederea stabilirii 
unei liste de candidați compatibili. Înainte 
de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație și alți candidați propuși de 
Comisie sunt invitați să se prezinte în fața
comisiei competente a Parlamentului 
European și să răspundă întrebărilor puse 
de membrii acesteia.

Or. en

Amendamentul 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei, având în vedere 

eliminat
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raportul de evaluare și numai în acele 
cazuri în care decizia poate fi justificată 
de sarcinile și obligațiile agenției, poate să 
prelungească durata mandatului 
directorului executiv cu o perioadă care 
nu depășește trei ani.

Or. en

Amendamentul 218
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu
intenția sa de a prelungi mandatul 
directorului executiv. În luna care 
precede prelungirea mandatului său, 
directorul executiv poate primi invitația de 
a se adresa comisiei competente a 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu 
intenția sa de a prelungi mandatul 
directorului executiv. În luna care precede 
prelungirea mandatului său, directorul 
executiv poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a 

5. Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu 
intenția sa de a prelungi mandatul 
directorului executiv. În cursul perioadei 
de trei luni care precede prelungirea 
mandatului său, directorul executiv, dacă 
primește invitația, se adresează comisiei 
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Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia.

competente a Parlamentului European și 
răspunde întrebărilor puse de membrii 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 220
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Dacă mandatul nu este prelungit, 
directorul executiv rămâne în funcție 
până la numirea succesorului său.

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea 
vieții private.

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. fr
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Justificare

Grupul permanent al părților interesate permite sectorului privat, grupurilor de consumatori 
și experților să fie la curent cu activitățile ENISA și să transmită acesteia preocupările lor. 
Acesta nu este conceput pentru a se ocupa de autoritățile naționale responsabile cu 
menținerea ordinii sau cu protecția vieții private. Organismele europene responsabile cu 
lupta împotriva criminalității informatice pot fi invitate la reuniunile Consiliului de 
administrație al ENISA și pot participa la grupuri de lucru ad-hoc.

Amendamentul 222
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private.

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, furnizorii 
de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice, grupurile de consumatori, 
experții universitari în domeniul securității 
rețelelor și a informațiilor, autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private și alte părți interesate, cum ar fi 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC).

Or. en

Amendamentul 223
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private.

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți de renume internațional 
reprezentând părțile interesate relevante, 
cum ar fi industria tehnologiei informației 
și a comunicațiilor, grupurile de 
consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private.

Or. en

Amendamentul 224
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private.

1. Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți cu înaltă calificare
reprezentând părțile interesate relevante, 
cum ar fi industria tehnologiei informației 
și a comunicațiilor, grupurile de 
consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea vieții 
private.

Or. ro
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Amendamentul 225
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Grupul este prezidat de directorul 
executiv.

3. Grupul este prezidat de directorul 
executiv sau de orice persoană numită de 
acesta în funcție de situație..

Or. en

Amendamentul 226
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără să aducă atingere articolului 14, 
agenția nu divulgă terților informațiile pe 
care le prelucrează sau pe care le primește 
și pentru care s-a cerut/solicitat un 
tratament confidențial.

1. Fără să aducă atingere articolului 14, 
agenția nu divulgă terților informațiile
neclasificate pe care le prelucrează sau pe 
care le primește și pentru care s-a cerut 
printr-o solicitare motivată un tratament 
confidențial, integral sau parțial. Dacă 
agenția constată că informațiile pot fi 
divulgate, integral sau parțial, aceasta se 
consultă cu partea care a furnizat 
informațiile și divulgă informațiile numai 
atunci când partea care furnizează 
informațiile a aprobat acest lucru.

Or. en

Amendamentul 227
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cheltuielile agenției cuprind cheltuielile 
cu personalul, cheltuieli administrative și 
de suport tehnic, cheltuieli de infrastructură 
și operaționale/de exploatare, precum și 
cheltuielile rezultând din contracte 
încheiate cu părți terțe.

2. Cheltuielile agenției cuprind cheltuielile 
cu personalul, cheltuieli administrative și 
de suport tehnic, cheltuieli de infrastructură 
și operaționale/de exploatare, precum și 
cheltuielile rezultând din contracte 
încheiate cu părți terțe. Cheltuielile 
administrative și cele pentru personalul 
administrativ nu pot depăși 40 % din 
bugetul total.

Or. ro

Amendamentul 228
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv execută bugetul
agenției.

1. Directorul executiv este responsabil 
pentru execuția bugetului agenției.

Or. en

Amendamentul 229
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv execută bugetul
agenției.

1. Directorul executiv este responsabil 
pentru execuția bugetului agenției.

Or. en
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Amendamentul 230
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul executiv execută bugetul
agenției.

1. Directorul executiv este responsabil 
pentru execuția bugetului agenției.

Or. en

Amendamentul 231
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statutul juridic Statutul juridic și sediul

Or. nl

Amendamentul 232
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În vederea maximizării capacității sale 
de reacție, a creșterii eficienței sale și a 
facilitării unui contact mai strâns cu 
instituțiile Uniunii Europene, cu statele 
membre și cu toate părțile interesate, se 
instituie la Bruxelles un birou de legătură 
permanent.

Or. en
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Amendamentul 233
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Consiliu reexaminează chestiunea 
privind sediul, ținând seama de 
necesitatea de a asigura funcționarea 
eficientă și eficace a agenției.

Or. en

Amendamentul 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Agenția își are sediul la Heraklion, 
Creta.

Or. en

Justificare

Studiul ENISA a arătat că, având în vedere dimensiunea sa foarte redusă, agenția 
funcționează fără probleme și eficient din Heraklion, Creta. În plus, dat fiind rolul său, o 
agenție pentru securitatea informatică ar trebui să poată funcționa în mod eficient din orice 
loc din Europa. Problemele administrative și alte posibile chestiuni operaționale ar trebui să 
fie soluționate printr-o gestionare mai bună, niveluri adecvate ale dotării cu personal, 
precum și prin utilizarea deplină a instrumentelor de tehnologie a informațiilor.

Amendamentul 235
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Sediul agenției va fi la Bruxelles.

Or. nl

Amendamentul 236
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Personalul administrativ nu poate 
depăși 20 % din totalul personalului.

Or. ro

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

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Agenția poate stabili legături și poate 
coopera cu alte țări terțe, precum și cu 
organizații internaționale și organisme 
interguvernamentale care au legătură cu 
securitatea rețelelor și a informațiilor și le 
poate permite acestora să participe în 
domenii de interes ale activității agenției, 
după caz. Participarea lor ar trebui să fie 
prezentată pentru aprobare consiliului de 
administrație de către directorul executiv.

Or. en
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Justificare

ENISA ar trebui să funcționeze ca punct central pentru dezvoltarea informațională și politică 
în ceea ce privește politica europeană de securitate a rețelelor și a informațiilor și ar trebui 
să aibă un rol activ în inițierea formării unui ecosistem de internet securizat la nivel mondial. 
Prin urmare, ENISA ar trebui să fie în contact strâns cu țările terțe și cu organisme 
internaționale și societăți, precum fi ICANN, UIT, FGI, IANA, IETF, ISOC etc.

Amendamentul 238
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Agenția se poate asocia și coopera cu 
alte țări terțe și poate să le permită 
acestora să participe în domenii de interes 
ale activității agenției, după caz. Pentru a 
promova dialogul și cooperarea 
internațională, agenția este, de asemenea, 
consultată de către Comisie ori de câte ori 
este necesar în chestiuni de interes la 
nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 239
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Agenția susține politicile externe ale 
Uniunii Europene în domeniul securității 
rețelelor și informațiilor în strânsă 
cooperare cu Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE).

Or. en
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Amendamentul 240
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă
agenția este în continuare un instrument 
eficace și dacă durata de funcționare a 
agenției trebuie prelungită dincolo de 
perioada specificată la articolul 34.

1. În termen de cinci ani de la data 
instituirii menționată la articolul 34, 
Comisia, luând în considerare opiniile 
tuturor părților interesate relevante, 
efectuează o evaluare pe baza termenilor 
de referință conveniți cu consiliul de 
administrație. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 
de a determina dacă regulamentul trebuie
revizuit pentru a spori capacitățile 
operaționale ale agenției.

Or. en

Amendamentul 241
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
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eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă
agenția este în continuare un instrument 
eficace și dacă durata de funcționare a 
agenției trebuie prelungită dincolo de 
perioada specificată la articolul 34.

eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă 
regulamentul trebuie revizuit pentru a 
spori capacitățile operaționale ale 
agenției.

Or. en

Amendamentul 242
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de trei ani de la data 
instituirii menționată la articolul 34,
Comisia, luând în considerare opiniile
tuturor părților interesate relevante, 
efectuează o evaluare pe baza termenilor 
de referință conveniți cu consiliul de 
administrație. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 
de a determina dacă agenția este în 
continuare un instrument eficace și dacă 
durata de funcționare a agenției trebuie 
prelungită dincolo de perioada specificată 
la articolul 34.

1. La fiecare trei ani, Comisia, luând în 
considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea 
îndeosebi în scopul de a determina dacă 
agenția este suficient de eficace și care 
sunt măsurile pentru a crește eficiența 
acesteia.

Or. ro

Amendamentul 243
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă
agenția este în continuare un instrument 
eficace și dacă durata de funcționare a 
agenției trebuie prelungită dincolo de 
perioada specificată la articolul 34.

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă
agenția își realizează planul multianual de 
lucru și de a evalua dacă aceasta trebuie
să fie consolidată sau dacă mandatul său 
trebuie prelungit sau adaptat.

Or. en

Amendamentul 244
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de trei ani de la data instituirii 
menționată la articolul 34, Comisia, luând 
în considerare opiniile tuturor părților 
interesate relevante, efectuează o evaluare 
pe baza termenilor de referință conveniți cu 
consiliul de administrație. Evaluarea 
examinează impactul și eficacitatea 
agenției în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2, precum și 
eficacitatea practicilor de lucru ale 
agenției. Comisia întreprinde evaluarea
îndeosebi în scopul de a determina dacă
agenția este în continuare un instrument 
eficace și dacă durata de funcționare a 
agenției trebuie prelungită dincolo de 
perioada specificată la articolul 34.

1. În termen de cinci ani de la data 
instituirii menționată la articolul 34, 
Comisia, luând în considerare opiniile 
tuturor părților interesate relevante, 
efectuează o evaluare pe baza termenilor 
de referință conveniți cu consiliul de 
administrație. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 
de a determina dacă regulamentul trebuie
revizuit pentru a spori capacitățile 
operaționale ale agenției.
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Or. en

Amendamentul 245
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 30 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru gazdă a agenției asigură 
cele mai bune condiții posibile pentru 
funcționarea corectă și eficientă a agenției.

Statele membre gazdă ale agenției și ale 
biroului de legătură permanent asigură 
cele mai bune condiții posibile pentru 
funcționarea corectă și eficientă a agenției.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statul membru respectiv asigură cele
mai bune condiții posibile pentru buna 
funcționare a agenției, inclusiv 
infrastructura imobiliară adecvată, 
instalații de comunicare, condiții de 
instruire multilingvă și cu vocație 
europeană, precum și o infrastructură de 
transport adecvată.

Or. en

Amendamentul 247
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Dispozițiile necesare privind cazarea 
oferită pentru agenție și instalațiile puse 
la dispoziția acesteia de statul membru, 
precum și normele specifice aplicabile în 
statul membru respectiv cu privire la 
directorul executiv, la membrii consiliului 
de administrație, la personalul agenției și 
la membrii familiilor acestora sunt 
stabilite într-un acord reînnoit privind 
sediul, încheiat între agenție și statul 
membru gazdă.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Perioada

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă de cinci ani.

Or. en

Justificare

(ENISA rămâne una dintre puținele agenții europene care nu are un mandat permanent. Un 
mandat mai scurt subminează perspectivele pe termen lung ale ENISA din punctul de vedere 
al planificării strategice și operaționale, al dotării cu personal și al implicării politice).

Amendamentul 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă de cinci ani.

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă de șapte ani.

Or. pl

Justificare

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

Amendamentul 250
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă de cinci ani.

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă nelimitată.

Or. en

Amendamentul 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă de cinci ani.

Agenția se înființează de la [...] pentru o 
perioadă nedeterminată.

Or. en
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