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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0521),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0302/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 vasario 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 107, 2011 4 6, p. 58.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS dėl
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūros (ENISA)

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS, įsteigiantis
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą (SNISA)

Or. en

Pagrindimas
Suteikiant naują pavadinimą atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuo reglamentu įsteigiama 
agentūra, pakeičianti ENISA, įsteigtą Reglamentu Nr. 460/2004. Keičiamas terminas 
„Europos“ į „Sąjungos“ grindžiamas Tarybos, kuri tokį pakeitimą padarė visame tekste, 
pavyzdžiu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu ekonominės ir 
socialinės plėtros veiksniu. Šie visuomenei 
ypač svarbūs dalykai paplito taip pat 
plačiai kaip elektros energijos arba vandens 
tiekimo sistemos. Sutrukdžius jų veikimą 
būtų padaryta didelė ekonominė žala, todėl 
būtina pabrėžti, kokios svarbios didesnės 
apsaugos ir atsparumo priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti ypatingos svarbos 
paslaugų teikimo tęstinumą. Elektroninių 
ryšių, infrastruktūros ir paslaugų saugumo, 
ypač jų vientisumo ir prieinamumo, 
uždaviniai vis didesni. Visuomenei tai rūpi 
vis labiau ir todėl, kad dėl sistemų 
sudėtingumo, avarijų, klaidų arba atakų 
gali kilti problemų, turinčių pasekmių 
fizinei infrastruktūrai, kuria teikiamos ES 

(1) Elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir 
paslaugos tapo esminiu, ir tiesiogiai ir 
netiesiogiai, ekonominės ir socialinės 
plėtros veiksniu. Šie visuomenei ypač 
svarbūs dalykai patys savaime paplito taip 
pat plačiai kaip elektros energijos arba 
vandens tiekimo sistemos ir taip pat yra 
svarbūs veiksniai tiekiant elektros 
energiją, vandenį ir teikiant kitas 
ypatingos svarbos paslaugas. Sutrukdžius 
jų veikimą būtų padaryta didelė ekonominė 
žala, todėl būtina pabrėžti, kokios svarbios 
didesnės apsaugos ir atsparumo priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti ypatingos 
svarbos paslaugų teikimo tęstinumą.
Elektroninių ryšių, infrastruktūros ir 
paslaugų saugumo, ypač jų vientisumo ir 
prieinamumo, uždaviniai vis didesni ir jie, 
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piliečių gerovei ypatingai svarbios 
paslaugos.

be kita ko, susiję su atskirais ryšių 
infrastruktūros komponentais ir šiuos 
komponentus valdančia programine 
įranga, infrastruktūra apskritai ir 
naudojant šią infrastruktūrą teikiamomis 
paslaugomis. Visuomenei tai rūpi vis 
labiau ir todėl, kad dėl sistemų 
sudėtingumo, avarijų, klaidų arba atakų 
gali kilti problemų, turinčių pasekmių 
fizinei infrastruktūrai, kuria teikiamos ES 
piliečių gerovei ypatingai svarbios 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas
Pakeitimais siekiama geriau atspindėti elektroninių ryšių infrastruktūros elementus ir didesnę 
šios infrastruktūros svarbą visuomenei.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė.

(4) 2003 m. gruodžio 13 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitikime valstybių narių 
atstovai nusprendė, kad Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūros (ENISA), 
kurią buvo rengiamasi steigti pagal 
Komisijos pateiktą pasiūlymą, būstinė bus 
viename iš Graikijos miestų, dėl kurio 
nuspręs Graikijos vyriausybė. Graikijos 
vyriausybė nusprendė, kad ENISA būstinė 
turėtų būti Heraklione, Kretoje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas papildomas siekiant paaiškinti, kodėl ENISA būstinė įsikūrė Heraklione.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2004 m. Europos Parlamentas ir Taryba 
priėmė Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, 
įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūrą, siekdami prisidėti prie 
šių tikslų: užtikrinti aukštą ir veiksmingą 
Europos Sąjungos tinklų ir informacijos 
saugumo lygį ir Europos Sąjungos piliečių, 
vartotojų, įmonių ir viešojo sektoriaus 
organizacijų labui formuoti tinklų kultūrą ir 
informacijos apsaugą. 2008 m. Europos 
Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą 
(EB) Nr. 1007/2008, kuriuo agentūros 
įgaliojimai pratęsti iki 2012 m. kovo mėn.

(5) 2004 m. Europos Parlamentas ir Taryba 
priėmė Reglamentą (EB) Nr. 460/2004, 
įsteigiantį ENISA, siekdami prisidėti prie 
šių tikslų: užtikrinti aukštą ir veiksmingą 
Europos Sąjungos tinklų ir informacijos 
saugumo lygį ir Europos Sąjungos piliečių, 
vartotojų, įmonių ir viešojo sektoriaus 
organizacijų labui formuoti tinklų kultūrą ir 
informacijos apsaugą. 2008 m. Europos 
Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą 
(EB) Nr. 1007/2008, kuriuo agentūros 
įgaliojimai pratęsti iki 2012 m. kovo mėn. 
2011 m. Europos Parlamentas ir Taryba 
priėmė Reglamentą (EB) Nr. 580/20111, 
kuriuo agentūros įgaliojimai pratęsti iki 
2013 m. rugsėjo 13 d.
______________
1 OL L 165, 2011 6 24, p. 3.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Nuo agentūros įsteigimo tinklų ir 
informacijos saugumo uždaviniai keitėsi su 
technologijų, rinkos ir socialine bei 
ekonomine raida, todėl buvo toliau 
svarstomi ir aptariami. Atsižvelgdama į 
pasikeitusius uždavinius, Europos Sąjunga 
atnaujino savo tinklų ir informacijos 
saugumo politikos prioritetus įvairiais 
dokumentais, įskaitant 2006 m. Komisijos 
komunikatą „Saugios informacinės 

(6) Nuo agentūros įsteigimo tinklų ir 
informacijos saugumo uždaviniai keitėsi su 
technologijų, rinkos ir socialine bei 
ekonomine raida, todėl buvo toliau 
svarstomi ir aptariami. Atsižvelgdama į 
pasikeitusius uždavinius, Europos Sąjunga 
atnaujino savo tinklų ir informacijos 
saugumo politikos prioritetus įvairiais 
dokumentais, įskaitant 2006 m. Komisijos 
komunikatą „Saugios informacinės 
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visuomenės strategija – dialogas, 
partnerystė ir teisių suteikimas“, 2007 m.
Tarybos rezoliuciją dėl saugios 
informacinės visuomenės strategijos 
Europoje, 2009 m. komunikatą „Europos 
apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė 
parengtis, didesnis saugumas ir 
atsparumas“, ministrų konferencijos 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos klausimais 
pirmininkaujančiosios valstybės narės 
išvadas, 2009 m. Tarybos rezoliuciją dėl 
bendradarbiavimu paremto Europos 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą.
Pripažinta, kad agentūrą būtina 
modernizuoti ir sustiprinti, kad būtų 
naudingai prisidėta prie Europos institucijų 
ir valstybių narių pastangų sukurti Europos 
pajėgumą tinklų ir informacijos saugumo 
uždaviniams spręsti. Neseniai Komisija 
priėmė Europos skaitmeninę darbotvarkę, 
vieną iš pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ iniciatyvų. Šia visapusiška 
darbotvarke siekiama, kad naudojantis 
informacinių ir ryšių technologijų 
galimybėmis ir jas didinant būtų sukurtos 
tvaraus augimo ir inovacijų sąlygos.
Didinti pasitikėjimą informacine 
visuomene yra vienas iš svarbiausių šios 
visapusiškos darbotvarkės tikslų; joje 
paskelbtos priemonės, kurių šioje srityje 
imsis Komisija, įskaitant šį pasiūlymą.

visuomenės strategija – dialogas, 
partnerystė ir teisių suteikimas“, 2007 m.
Tarybos rezoliuciją dėl saugios 
informacinės visuomenės strategijos 
Europoje, 2009 m. komunikatą „Europos 
apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė 
parengtis, didesnis saugumas ir 
atsparumas“, ministrų konferencijos 
ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos klausimais 
pirmininkaujančiosios valstybės narės 
išvadas, 2009 m. Tarybos rezoliuciją dėl 
bendradarbiavimu paremto Europos 
požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą.
Pripažinta, kad agentūrą būtina 
modernizuoti ir sustiprinti, kad būtų 
naudingai prisidėta prie Europos 
institucijų, valstybių narių ir pramonės
pastangų sukurti Europos pajėgumą tinklų 
ir informacijos saugumo uždaviniams 
spręsti. Neseniai Komisija priėmė Europos 
skaitmeninę darbotvarkę, vieną iš 
pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
iniciatyvų. Šia visapusiška darbotvarke 
siekiama, kad naudojantis informacinių ir 
ryšių technologijų galimybėmis ir jas 
didinant būtų sukurtos tvaraus augimo ir 
inovacijų sąlygos. 2011 m. liepos 6 d.
Europos Parlamento rezoliucijoje 
„Plačiajuostis ryšys Europoje.
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“1 dar kartą 
pabrėžiama tinklų ir informacijos 
saugumo svarba. Didinti pasitikėjimą 
informacine visuomene yra vienas iš 
svarbiausių šios visapusiškos darbotvarkės 
tikslų; joje paskelbtos priemonės, kurių 
šioje srityje imsis Komisija, įskaitant šį 
pasiūlymą.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Komisija turi įgyvendinti 
įvairiomis techninėmis ir organizacinėmis 
formomis. Nevienodai taikomi šie 
reikalavimai tampa ne tokie veiksmingi ir 
sudaro kliūčių vidaus rinkoje. Todėl reikia 
Europos lygio kompetencijos centro, 
kuriuo galėtų pasikliauti valstybės narės ir 
Europos institucijos ir kuris nustatytų 
gaires, teiktų patarimus, o paprašytas 
teiktų pagalbą tinklų ir informacijos 
saugumo klausimais. Tvarkydama šiuos 
reikalus agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Komisiją, taigi ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 
teisinių ir reguliavimo reikalavimų, ir taip 
prisidėtų prie vidaus rinkos sklandaus 
veikimo.

(7) Elektroninių ryšių ir apskritai tinklų ir 
informacijos saugumo priemones valstybės 
narės ir Sąjungos institucijos turi 
įgyvendinti įvairiomis techninėmis ir 
organizacinėmis formomis. Nevienodai 
taikomi šie reikalavimai tampa ne tokie 
veiksmingi ir sudaro kliūčių vidaus rinkoje.
Todėl reikia Europos lygio kompetencijos 
centro, kuriuo galėtų pasikliauti valstybės 
narės ir Sąjungos institucijos ir kuris 
nustatytų gaires, teiktų patarimus ir
pagalbą tinklų ir informacijos saugumo 
klausimais. Tvarkydama šiuos reikalus 
agentūra sukurtų ir išlaikytų aukštą 
kompetencijos lygį ir paremtų valstybes 
nares, Sąjungos institucijas ir verslo 
bendruomenę, kad joms būtų lengviau 
laikytis tinklų ir informacijos saugumo 
teisinių ir reguliavimo reikalavimų, ir 
padėtų apskritai išvengti nereikalingų ir 
skirtingų reikalavimų, dėl kurių verslo 
įmonės patiria papildomų išlaidų, 
suskaidoma vidaus rinka ir sukuriamos 
jai kliūtys, ir taip prisidėtų prie vidaus 
rinkos sklandaus veikimo.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „Sąjungos institucijos“ grindžiama Tarybos vartojama terminologija ir ji turėtų 
visame tekste pakeisti sąvoką „Europos institucijos“ be papildomų atskirų pakeitimų.
Pirmasis pakeitimas 7 konstatuojamojoje dalyje parodo, kad tuo rūpinasi visos institucijos, ne 
tik Komisija. Pateikiant nuorodą į skirtingus reikalavimus, išlaidas ir rinkos suskaidymą 
pabrėžiamas svarbus agentūros indėlis kuriant vidaus rinką.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas galiojančiais elektroninių ryšių 
srities Europos Sąjungos teisės aktais ir 
apskritai prisidėti prie aukštesnio 
elektroninių ryšių saugumo lygio, be kitų 
dalykų, teikdama dalyko žinias ir 
patarimus bei skatindama keitimąsi gerąją 
patirtimi.

(8) Agentūra turėtų vykdyti užduotis, 
nustatytas elektroninių ryšių srities 
Europos Sąjungos teisės aktais ir apskritai 
prisidėti prie aukštesnio elektroninių ryšių 
saugumo lygio, be kitų dalykų, teikdama 
dalyko žinias ir patarimus bei skatindama 
keitimąsi gerąją patirtimi.

Or. en

Pagrindimas
Agentūra turėtų vykdyti ES teisės aktais nustatytas užduotis, kurios gali laikas nuo laiko 
keistis, o ne tik dabar galiojančiuose ES teisės aktuose nurodytas užduotis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje bei prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros formavimo 
piliečių, vartotojų, verslo ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo.

(11) Agentūra turėtų prisidėti prie aukšto 
tinklų ir informacijos saugumo lygio 
Europos Sąjungoje bei prie tinklų ir 
informacijos saugumo kultūros formavimo 
piliečių, vartotojų, verslo ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui ir taip 
prisidėtų prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo. Šiuo tikslu agentūrai reikia 
numatyti reikiamas biudžeto lėšas, kad iki 
jos įgaliojimų antrųjų metų pabaigos ji, 
pasikonsultavusi su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, galėtų 
pateikti išsamų tyrimą, susijusį su 
Europos kibernetinio saugumo strategijos 
rengimu.

Or. en
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Pagrindimas
Žr. BUDG 2 pakeitimą. BUDG komiteto pakeitimui trūksta atitinkamos esminės nuostatos, 
kuri įtraukiama čia į atskirą pakeitimą kaip papildomas uždavinys.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis įvertinti tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje. Agentūra turėtų 
užtikrinti koordinavimą su valstybėmis 
narėmis ir stiprinti suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europoje, visų pirma į 
savo veiklą įtraukdama kompetentingas 
nacionalines įstaigas, taip pat tinklų ir 
informacijos saugumo srities ekspertus iš 
privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

(12) Užduočių sąraše turėtų būti nurodyta, 
kaip agentūra turi pasiekti savo tikslus, 
tačiau jos veiklos sąlygos turėtų būti 
lanksčios. Viena iš agentūros užduočių 
turėtų būti rinkti reikiamą informaciją ir 
duomenis, būtinus elektroninių ryšių, 
infrastruktūros ir paslaugų saugumo ir 
atsparumo rizikai analizuoti ir drauge su 
valstybėmis narėmis ir Komisija įvertinti 
tinklų ir informacijos saugumo būklę 
Europoje. Agentūra turėtų užtikrinti 
koordinavimą su valstybėmis narėmis ir 
Sąjungos institucijomis ir stiprinti 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europoje, visų pirma į savo veiklą 
įtraukdama kompetentingas nacionalines 
įstaigas, taip pat susijusių sričių ekspertus 
iš privačiojo sektoriaus. Agentūra turėtų 
padėti Komisijai ir valstybėms narėms 
keistis nuomonėmis su sektoriaus atstovais, 
kad būtų sprendžiamos techninės ir 
programinės įrangos saugumo problemos, 
ir taip prisidėti prie bendradarbiavimu 
grindžiamo požiūrio į tinklų ir informacijos 
saugumą.

Or. en

Pagrindimas
Sąvoka „susijusios sritys“ parodo, kad tinklų ir informacijos saugumas yra taip pat svarbus 
ir, pavyzdžiui, privatumo bei duomenų apsaugos požiūriu.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Ji turėtų veikti kaip atramos punktas ir 
įkvėpti pasitikėjimą, būdama 
nepriklausoma, teikdama kokybiškas 
konsultacijas ir informaciją, užtikrindama 
savo procedūrų ir veiklos būdų skaidrumą 
bei uoliai atlikdama jai paskirtas užduotis.
Agentūra turėtų remtis nacionalinėmis ir 
Europos Sąjungos pastangomis, todėl savo 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
ir būti atvira kontaktams su sektoriaus ir su 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Be to,
agentūra turėtų remtis privačiojo 
sektoriaus indėliu ir bendradarbiavimu su 
juo, nes tai svarbu siekiant apsaugoti 
elektroninius ryšius, infrastruktūros 
objektus ir paslaugas.

(13) Ji turėtų veikti kaip atramos punktas ir 
įkvėpti pasitikėjimą, būdama 
nepriklausoma, teikdama kokybiškas 
konsultacijas ir informaciją, užtikrindama 
savo procedūrų ir veiklos būdų skaidrumą 
bei uoliai atlikdama jai paskirtas užduotis.
Agentūra turėtų remtis nacionalinėmis ir 
Europos Sąjungos pastangomis, todėl savo 
užduotis turėtų atlikti visiškai 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
ir Sąjungos institucijomis. Agentūra 
turėtų palaikyti kontaktus su pramonės
sektoriaus ir su kitomis
suinteresuotosiomis šalimis ir turėtų remtis 
privačiojo sektoriaus indėliu ir 
bendradarbiavimu su juo, nes tai ypač
svarbu siekiant apsaugoti elektroninius 
ryšius, infrastruktūros objektus ir 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama, Komisijos prašymu arba savo 
iniciatyva, nuomones, techninę ir socialinę 
bei ekonominę analizę, kad padėtų plėtoti 
tinklų ir informacijos srities politiką.
Valstybių narių, Europos institucijų ir 
įstaigų paprašyta agentūra turėtų padėti
joms plėtoti tinklų ir informacijos saugumo 
politiką ir kurti pajėgumą.

(15) Agentūra turėtų patarti Komisijai 
pateikdama nuomones, techninę ir 
socialinę bei ekonominę analizę, kad 
padėtų plėtoti tinklų ir informacijos srities 
politiką. Agentūra taip pat turėtų padėti
valstybėms narėms, Sąjungos
institucijoms ir įstaigoms plėtoti tinklų ir 
informacijos saugumo politiką ir kurti 
pajėgumą.
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Or. en

Pagrindimas
Agentūrai iš esmės turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Agentūra turėtų padėti valstybėms 
narėms ir Europos institucijoms sukurti ir 
stiprinti tarptautines pajėgas ir parengtį 
užkirsti kelią tinklų ir informacijos 
saugumo problemoms ir incidentams, juos 
aptikti, mažinti jų poveikį ir į juos reaguoti;
šiuo atžvilgiu agentūra turėtų kurti 
geresnes sąlygas valstybėms narėms 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija.
Todėl agentūra turėtų aktyviai remti 
nuolatines valstybių narių pastangas 
tobulinti savo reagavimo pajėgumą ir 
organizuoti bei vykdyti nacionalines ir 
Europos masto saugumo incidentų 
pratybas.

(16) Agentūra turėtų padėti valstybėms 
narėms ir Sąjungos institucijoms sukurti ir 
stiprinti tarptautines pajėgas ir parengtį 
užkirsti kelią tinklų ir informacijos
saugumo problemoms ir incidentams, juos 
aptikti, mažinti jų poveikį ir į juos reaguoti;
šiuo atžvilgiu agentūra turėtų kurti 
geresnes sąlygas valstybėms narėms 
bendradarbiauti tarpusavyje, su Komisija ir 
kitomis Sąjungos institucijomis. Todėl 
agentūra turėtų aktyviai remti nuolatines 
valstybių narių pastangas tobulinti savo 
reagavimo pajėgumą ir organizuoti bei 
vykdyti nacionalines ir Europos masto 
saugumo incidentų pratybas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kad geriau suprastų tinklų ir 
informacijos saugumo srities uždavinius, 
agentūra turi nagrinėti esamą ir naują 
riziką. Todėl, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir prireikus su 
statistikos įstaigomis, agentūra turėtų rinkti 
reikiamą informaciją. Be to, agentūra 
turėtų padėti valstybėms narėms bei 
Europos institucijoms ir įstaigoms rinkti, 

(18) Kad geriau suprastų tinklų ir 
informacijos saugumo srities uždavinius, 
agentūra turi nagrinėti esamą ir naują 
riziką. Todėl, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir prireikus su 
statistikos įstaigomis ir kitais subjektais, 
agentūra turėtų rinkti reikiamą informaciją.
Be to, agentūra turėtų padėti valstybėms 
narėms bei Sąjungos institucijoms ir 
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analizuoti ir skleisti tinklų ir informacijos 
saugumo duomenis.

įstaigoms rinkti, analizuoti ir skleisti tinklų 
ir informacijos saugumo duomenis.

Or. en

Pagrindimas
Kiti subjektai, galintys suteikti reikiamos informacijos apie riziką, yra, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus organizacijos.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 
kūrimą ir keitimąsi jais. Valstybėms 
narėms aktyviau keičiantis informacija, šią 
veiklą vykdyti bus lengviau. Agentūra taip 
pat turėtų remti viešojo ir privačiojo 
sektorių suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygiu, 
be kitų priemonių, skatindama keitimąsi 
informacija, geresnio informavimo 
kampanijas ir švietimo bei mokymo 
programas.

(20) Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms bendradarbiauti agentūra 
turėtų padėti, visų pirma, remdama 
gerosios patirties, švietimo programų 
standartų ir geresnio informavimo schemų 
kūrimą ir keitimąsi jais. Valstybėms 
narėms aktyviau keičiantis informacija, šią 
veiklą vykdyti bus lengviau. Agentūra 
turėtų padėti užtikrinti geresnį atskirų 
elektroninių ryšių, infrastruktūros ir 
paslaugų naudotojų informavimą, taip pat 
padėti valstybėms narėms parengti 
atitinkamą visuomenei svarbią 
informaciją, susijusią su tinklais ir 
informacijos saugumu. Agentūra taip pat 
turėtų remti viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, be kitų priemonių, 
skatindama keitimąsi informacija, geresnio 
informavimo kampanijas ir švietimo bei 
mokymo programas.

Or. en

Pagrindimas
Po 2009 m. telekomunikacijų paketo priimtoje Universaliųjų paslaugų direktyvoje numatyta 
sukurti platformą, kurioje bus renkama ir pateikiama visiems interneto naudotojams 
standartinė ir lengvai suprantama visuotinės svarbos informacija, pavyzdžiui apie riziką 
saugumo srityje. Agentūra gali labai padėti valstybėms narėms naudojant šią platformą, o tai 
užtikrins geresnį agentūros matomumą visuomenėje. US-CERT interneto svetainėje 
pateikiama tokio tipo informacijos pavyzdžių, kuriais būtų galima remtis:  http://www.us-
cert.gov/reading_room/.  
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Veikdama agentūra turėtų remtis 
vykdomų tyrimų, plėtros ir technologijų 
vertinimo darbais, visų pirma, pagal 
įvairias Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų iniciatyvas vykdomais darbais.

(22) Veikdama agentūra turėtų remtis 
vykdomų tyrimų, plėtros ir technologijų 
vertinimo darbais, taip pat pagal įvairias 
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 
iniciatyvas vykdomais darbais.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Prireikus ir kai yra naudinga taikymo 
sričiai bei įgyvendinant tikslus ir 
uždavinius, agentūra turėtų dalytis patirtimi 
ir bendrojo pobūdžio informacija su 
įstaigomis ir agentūromis, įsteigtomis pagal 
Europos Sąjungos teisės aktus ir 
susijusiomis su tinklų ir informacijos 
saugumu.

(23) Prireikus ir kai yra naudinga 
įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius, 
agentūra turėtų dalytis patirtimi ir bendrojo 
pobūdžio informacija su įstaigomis ir 
agentūromis, įsteigtomis pagal Europos 
Sąjungos teisės aktus ir susijusiomis su 
tinklų ir informacijos saugumu.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su naująja 1 straipsnio antrašte.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Drauge su teisėsaugos institucijomis 
nagrinėdama su kibernetiniu 

(24) Drauge su teisėsaugos institucijomis 
nagrinėdama su kibernetiniu 
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nusikalstamumu susijusius saugumo 
aspektus, agentūra naudojasi esamais 
informacijos kanalais ir sukurtais tinklais, 
pavyzdžiui, pasiūlytoje Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl 
atakų prieš informacines sistemas, kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2005/222/TVR, nurodyti 
informaciniai punktai arba Europolo 
aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimo 
skyrių vadovų darbo grupė.

nusikalstamumu susijusius saugumo 
aspektus, agentūra turėtų naudotis esamais 
informacijos kanalais ir sukurtais tinklais, 
pavyzdžiui, pasiūlytoje Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl 
atakų prieš informacines sistemas, kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2005/222/TVR, nurodyti 
informaciniai punktai ir Europolo aukštųjų 
technologijų nusikaltimų tyrimo skyrių 
vadovų darbo grupė.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Kad visiškai pasiektų savo tikslus, 
agentūra turėtų užmegzti ryšius su 
teisėsaugos ir privatumo apsaugos 
institucijomis, siekdama akcentuoti kovos 
su kibernetiniu nusikalstamumu tinklų ir 
informacijos saugumo aspektus ir tinkamai 
į juos atsižvelgti. Šios institucijos turėtų
tapti visateisėmis agentūros 
suinteresuotosiomis šalimis ir turėtų būti 
atstovaujamos nuolatinėje agentūros 
suinteresuotųjų šalių grupėje.

(25) Kad visiškai pasiektų savo tikslus, 
agentūra turėtų užmegzti ryšius su 
nacionalinėmis ir Sąjungos teisėsaugos 
įstaigomis, nacionalinėmis duomenų ir
privatumo apsaugos institucijomis, 
pavyzdžiui, nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis ir nacionalinėmis duomenų 
apsaugos institucijomis, taip pat Sąjungos 
duomenų ir privatumo apsaugos 
įstaigomis ir Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu, siekdama akcentuoti 
kovos su kibernetiniu nusikalstamumu 
tinklų ir informacijos saugumo aspektus, 
įskaitant su tuo susijusius duomenų ir 
privatumo apsaugos aspektus, ir tinkamai 
į juos atsižvelgti. Šios institucijos ir 
įstaigos turėtų tapti visateisėmis agentūros 
suinteresuotosiomis šalimis, kurioms būtų 
atstovaujama nuolatinėje agentūros 
suinteresuotųjų šalių grupėje.

Or. en
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Pagrindimas

Agentūra turėtų užmegzti ryšius su daug įvairių įstaigų, iš kurių vykdantysis direktorius 
galėtų pasirinkti narius steigdamas nuolatinę suinteresuotųjų šalių grupę. Toks pasirinkimas 
neturėtų būti ribojamas (2011 m. gegužės 12 d. Tarybos pažangos ataskaitoje nurodomos tik 
institucijos, įsteigtos pagal „Europos Sąjungos teisę“) ir neturėtų būti teikiama pirmenybė 
jokiai konkrečiai įstaigai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Be to, agentūrai turėtų būti suteikta 
galimybė padėti tose srityse, kur jokia kita 
ES lygmens įstaiga neturi specialių 
kompetencijų, ir bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybės narės ir Sąjungos 
įstaigomis nustatyti suderintus ES 
veiksmus reaguojant į incidentus, 
susijusius su tinklais ir informacijos 
saugumu ir darančius poveikį kelioms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas
Pavyzdžiui, Wi-Fi duomenų rinkimas atliekamas pagal tą pačią metodiką daugelyje valstybių 
narių, todėl reikalingi koordinuoti veiksmai Sąjungos lygiu, ypač todėl, kad šioje srityje jau 
yra suderintų ES teisės aktų. Labai skirtingi valstybių narių metodai reaguojant į tokius 
atvejus rodo susiskaidymą ir koordinuojančios ES lygmens įstaigos nebuvimą, o tai turi 
neigiamų pasekmių tiek privatiems asmenims, tiek verslui. Agentūra yra tinkama įstaiga imtis 
šio reikalingo koordinatoriaus vaidmens.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Vykdomos agentūros užduotys 
neturėtų paveikti šių įstaigų kompetencijos 
(jas vykdydama agentūra neturėtų siekti 
gauti tų įstaigų įgaliojimų arba užduočių, 

(27) Vykdomos agentūros užduotys turėtų 
sustiprinti, bet neturėtų paveikti šių įstaigų 
kompetencijos (jas vykdydama agentūra 
neturėtų siekti gauti tų įstaigų įgaliojimų 
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trukdyti įstaigoms naudotis jų įgaliojimais 
arba vykdyti jų pareigų arba turėti tokius 
pačius įgaliojimus arba tokias pačias 
užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, ir 
Direktyvoje 2002/21/EB nurodytas Ryšių 
komitetas; Europos standartizacijos 
įstaigos; nacionalinės standartizacijos 
įstaigos; Nuolatinis komitetas, nurodytas 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, valstybių narių priežiūros 
institucijos, susijusios su asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis ir vykstant 
laisvam tokių duomenų judėjimui.

arba užduočių, trukdyti įstaigoms naudotis 
jų įgaliojimais arba vykdyti jų pareigų arba 
turėti tokius pačius įgaliojimus arba tokias 
pačias užduotis): nacionalinės reguliavimo 
institucijos, kaip nurodyta direktyvose, 
susijusiose su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, taip pat Europos elektroninių 
ryšių reguliuotojų institucija (BEREC), 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1211/2009, ir 
Direktyvoje 2002/21/EB nurodytas Ryšių 
komitetas; Europos standartizacijos 
įstaigos; nacionalinės standartizacijos 
įstaigos; Nuolatinis komitetas, nurodytas 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, 
nustatančioje informacijos apie techninius
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką, valstybių narių priežiūros 
institucijos, susijusios su asmenų apsauga 
tvarkant asmens duomenis ir vykstant 
laisvam tokių duomenų judėjimui.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Agentūros organizacinė struktūra 
turėtų būti supaprastinta ir sustiprinta, 
siekiant užtikrinti didesnį efektyvumą ir 
ekonomiškumą, kartu užtikrinant 
nuolatinį aukšto lygmens atstovavimą 
Komisijai ir valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Žr., pvz., pakeitimus, kuriais atsisakoma suinteresuotųjų šalių atstovavimo ir darbo grupių 
valdančiojoje taryboje ir siekiama įsteigti nedidelę vykdomąją valdybą ir užtikrinti agentūros 
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gebėjimą priimti sprendimus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kad agentūra būtų veiksminga, 
valstybės narės ir Komisija turėtų būti 
atstovaujamos valdančiojoje taryboje, kuri 
turėtų nustatyti bendrąją agentūros veiklos 
kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis 
agentūra vykdytų pagal šį reglamentą.
Valdančiajai tarybai turėtų būti suteikti 
būtini įgaliojimai sudaryti biudžetą, 
tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti 
reikiamas finansines taisykles, sukurti 
skaidrias agentūros sprendimų priėmimo 
taisykles, priimti agentūros veiklos 
programą, priimti savo darbo tvarką bei 
agentūros vidaus darbo tvarką, paskirti 
vykdantįjį direktorių, nuspręsti dėl jo 
įgaliojimų pratęsimo arba nutraukimo.
Valdančiajai tarybai turėtų būti leista
sudaryti darbo grupes, kurios jai padėtų 
vykdyti užduotis; tokios grupės galėtų, 
pavyzdžiui, rengti jos sprendimų projektus 
arba stebėti, kaip jie įgyvendinami.

(28) Kad agentūra būtų veiksminga, 
valstybės narės ir Komisija turėtų būti 
tinkamu lygiu atstovaujamos valdančiojoje 
taryboje, kuri turėtų nustatyti bendrąją 
agentūros veiklos kryptį ir užtikrinti, kad 
savo užduotis agentūra vykdytų pagal šį 
reglamentą. Valdančiajai tarybai turėtų būti 
suteikti būtini įgaliojimai sudaryti biudžetą, 
tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti 
reikiamas finansines taisykles, sukurti 
skaidrias agentūros sprendimų priėmimo 
taisykles, priimti agentūros veiklos 
programą, priimti savo darbo tvarką bei 
agentūros vidaus darbo tvarką, paskirti 
vykdantįjį direktorių, nuspręsti dėl jo 
įgaliojimų pratęsimo arba nutraukimo, 
atitinkamai atsižvelgiant į Europos 
Parlamento patvirtinimą arba nuomonę.
Valdančioji taryba turėtų sudaryti 
vykdomąją valdybą, kuri jai padėtų 
vykdyti užduotis.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant stiprinti agentūrą ir užtikrinti jai deramą dėmesį, paprastieji valdančiosios tarybos ir 
vykdomosios valdybos nariai turėtų būti aukšto rango atstovai. Vykdančiojo direktoriaus 
paskyrimui turėtų pritarti Europos Parlamentas, taip pat, kaip ir skiriant, pvz., Europos 
bankininkystės institucijos vykdantįjį direktorių. Valdančiosios tarybos darbo grupių 
nebereikės, kai bus sukurta vykdomoji valdyba (plg. BUDG 5).
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kad agentūra veiktų sklandžiai, 
vykdantysis direktorius turi būti skiriamas 
atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais 
pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo 
darbo įgūdžius bei kompetenciją, tinklų ir 
informacijos saugumui svarbią patirtį; savo 
pareigas, susijusias su agentūros vidaus 
veiklos organizavimu, jis atlieka visiškai 
nepriklausomai. Todėl vykdantysis 
direktorius, pasitaręs su Komisijos 
tarnybomis, turėtų parengti pasiūlymą dėl 
agentūros veiklos programos ir imtis visų 
būtinų veiksmų, kad užtikrintų tinkamą 
agentūros veiklos programos vykdymą. Jis 
turėtų kasmet parengti valdančiajai tarybai 
teikiamos bendrosios ataskaitos projektą, 
agentūros numatomų pajamų ir išlaidų 
sąmatos projektą ir įgyvendinti biudžetą.

(29) Remiantis Sąjungos agentūrų 
pavyzdžiu, kad agentūra veiktų sklandžiai, 
vykdantysis direktorius turi būti skiriamas 
atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais 
pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo 
darbo įgūdžius bei kompetenciją, tinklų ir 
informacijos saugumui svarbią patirtį; savo 
pareigas, susijusias su agentūros vidaus 
veiklos organizavimu, jis atlieka visiškai 
nepriklausomai. Todėl vykdantysis 
direktorius, pasitaręs su Komisija, turėtų 
parengti pasiūlymą dėl agentūros veiklos 
programos ir imtis visų būtinų veiksmų, 
kad užtikrintų tinkamą agentūros veiklos 
programos vykdymą. Jis turėtų kasmet 
parengti valdančiajai tarybai teikiamos 
bendrosios ataskaitos projektą, agentūros 
numatomų pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą ir įgyvendinti biudžetą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 12 straipsnio pakeitimus. Pritariama Tarybos nuomonei, kad tuo turėtų užsiimti pati 
Komisija, o ne Komisijos tarnybos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Vykdančiajam direktoriui turėtų būti 
leista steigti ad hoc darbo grupes 
konkretiems, visų pirma, moksliniams ar
techniniams arba teisiniams ar socialiniams 
ir ekonominiams klausimams spręsti.
Steigdamas ad hoc grupes vykdantysis 

(30) Vykdančiajam direktoriui turėtų būti 
leista steigti ad hoc darbo grupes 
konkretiems, visų pirma, moksliniams,
techniniams arba teisiniams ar socialiniams 
ir ekonominiams klausimams spręsti.
Steigdamas ad hoc grupes vykdantysis 
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direktorius turėtų siekti atitinkamų išorės 
ekspertų įnašo arba remtis tokių ekspertų 
žiniomis, kad agentūra turėtų prieigą prie 
naujausios informacijos apie 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus uždavinius. Agentūra turėtų 
užtikrinti, kad ad hoc darbo grupės nariai 
būtų išrinkti pagal aukščiausius dalyko 
žinių standartus ir subalansuotai atstovautų 
valstybių narių viešojo administravimo 
institucijoms, privačiajam sektoriui, 
įskaitant pramonę, vartotojams ir tinklo bei 
informacijos apsaugos mokslo ekspertams, 
atsižvelgiant į konkrečius klausimus.
Prireikus agentūra, atsižvelgdama į 
konkretų atvejį, gali kviesti pavienius 
atitinkamos srities kompetentingus 
ekspertus dalyvauti darbo grupių veikloje.
Jų išlaidas turėtų apmokėti agentūra pagal 
savo vidaus darbo tvarką ir laikydamasi 
galiojančių finansinių reglamentų.

direktorius turėtų siekti atitinkamų išorės 
ekspertų įnašo arba remtis tokių ekspertų 
žiniomis, kad agentūra turėtų prieigą prie 
naujausios informacijos apie 
besivystančios informacinės visuomenės 
keliamus uždavinius. Vykdantysis 
direktorius turėtų užtikrinti, kad ad hoc 
darbo grupės nariai būtų išrinkti pagal 
aukščiausius dalyko žinių standartus ir 
subalansuotai atstovautų valstybių narių 
viešojo administravimo institucijoms, 
Sąjungos institucijoms, privačiajam 
sektoriui, įskaitant pramonę, vartotojams ir 
tinklo bei informacijos apsaugos mokslo 
ekspertams, atsižvelgiant į konkrečius 
klausimus. Prireikus vykdantysis 
direktorius, atsižvelgdamas į konkretų 
atvejį, gali kviesti pavienius atitinkamos 
srities kompetentingus ekspertus dalyvauti 
darbo grupių veikloje. Jų išlaidas turėtų 
apmokėti agentūra pagal savo vidaus darbo 
tvarką ir laikydamasi galiojančių finansinių 
reglamentų.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Agentūroje turėtų būti nuolatinė 
suinteresuotųjų šalių grupė, veikianti kaip 
patariamasis organas, siekiant palaikyti 
nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, 
vartotojų organizacijomis ir su kitomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.
Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė, 
kurią vykdančiojo direktoriaus pasiūlymu 
įsteigia valdančioji taryba, pagrindinį 
dėmesį turėtų skirti visoms
suinteresuotosioms šalims svarbiems 
klausimams ir atkreipti agentūros dėmesį į 
tokius klausimus. Prireikus ir 

(31) Agentūroje turėtų būti nuolatinė 
suinteresuotųjų šalių grupė, veikianti kaip 
patariamasis organas, siekiant palaikyti 
nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, 
vartotojų organizacijomis ir su kitomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.
Nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė, 
kurią vykdančiojo direktoriaus pasiūlymu 
įsteigia valdančioji taryba, pagrindinį 
dėmesį turėtų skirti suinteresuotosioms 
šalims svarbiems klausimams ir atkreipti 
agentūros dėmesį į tokius klausimus.
Prireikus ir vadovaudamasis susirinkimų 
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vadovaudamasis susirinkimų darbotvarke, 
vykdantysis direktorius gali kviesti 
Europos Parlamento ir kitų susijusių 
institucijų atstovus dalyvauti grupės 
susirinkimuose.

darbotvarke, vykdantysis direktorius gali 
kviesti Europos Parlamento ir kitų susijusių 
institucijų atstovus dalyvauti grupės 
susirinkimuose.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinei suinteresuotųjų šalių grupei turėtų būti suteikta galimybė spręsti ir tokius 
klausimus, kurie nėra aktualūs visoms suinteresuotosioms šios grupės šalims, ypač 
atsižvelgiant į išaugusį šios grupės narių skaičių.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Agentūra veikdama pagal i) 
subsidiarumo principą užtikrina reikiamą 
valstybių narių koordinavimą tinklų ir 
informacijos saugumo srityje ir gerina 
nacionalinių priemonių efektyvumą, taigi 
daro jas naudingesnes, o pagal ii) 
proporcingumo principą – neviršija to, kas 
būtina šio reglamento tikslams pasiekti.

(32) Agentūra veikdama pagal i) 
subsidiarumo principą užtikrina reikiamą 
valstybių narių ir nacionalinių įstaigų
koordinavimą tinklų ir informacijos 
saugumo srityje ir gerina nacionalinių 
priemonių efektyvumą, taigi daro jas 
naudingesnes, o pagal ii) proporcingumo 
principą – neviršija to, kas būtina šio 
reglamento tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Įgyvendindama savo veiklos srities 
tikslus ir vykdydama užduotis, agentūra 
visų pirma turėtų laikytis Europos 
institucijoms taikomų nuostatų ir 
nacionalinių teisės aktų dėl slaptų 

(34) Įgyvendindama savo veiklos srities 
tikslus ir vykdydama užduotis, agentūra 
visų pirma turėtų laikytis Europos 
institucijoms taikomų nuostatų ir 
nacionalinių teisės aktų dėl slaptų 
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dokumentų tvarkymo. Valdančioji taryba 
turėtų turėti įgaliojimus priimti 
sprendimus, kuriais agentūrai būtų leista 
dirbti su slapta informacija.

dokumentų tvarkymo. Valdančioji taryba 
turėtų priimti sprendimus, kuriais agentūrai 
būtų leista dirbti su slapta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Valdančioji taryba turėtų būti įpareigota užtikrinti, kad agentūra galėtų dirbti su slapta 
informacija.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Siekiant užtikrinti visišką agentūros 
autonomiją ir nepriklausomumą, laikoma, 
kad jai būtina skirti nuosavą biudžetą, 
kurio pajamas iš esmės sudarytų Europos 
Sąjungos įnašas ir agentūros darbe 
dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašas.
Agentūrą priimančiai valstybei narei arba 
bet kuriai kitai valstybei narei turėtų būti 
leidžiama savanorišku įnašu prisidėti prie 
agentūros pajamų. Kiek tai susiję su iš 
Europos Sąjungos biudžeto mokamomis 
subsidijomis, toliau taikoma Europos 
Sąjungos biudžeto procedūra. Be to, 
Audito Rūmai turėtų vykdyti apskaitos 
auditą.

(35) Siekiant užtikrinti visišką agentūros 
autonomiją ir nepriklausomumą ir suteikti
jai galimybę vykdyti papildomas ir naujas 
užduotis, įskaitant nenumatytas užduotis
kritiniais atvejais, laikoma, kad jai būtina 
skirti pakankamą ir nuosavą biudžetą, 
kurio pajamas iš esmės sudarytų Europos 
Sąjungos įnašas ir agentūros darbe 
dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašas.
Agentūrą priimančiai valstybei narei arba 
bet kuriai kitai valstybei narei turėtų būti 
leidžiama savanorišku įnašu prisidėti prie 
agentūros pajamų. Kiek tai susiję su iš 
Europos Sąjungos biudžeto mokamomis 
subsidijomis, toliau taikoma Europos 
Sąjungos biudžeto procedūra. Be to, 
Audito Rūmai turėtų vykdyti apskaitos 
auditą, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir 
atskaitomybė.

Or. en

Pagrindimas
BUDG 3 pakeitimas, papildytas siekiant numatyti galimybę padidinti išlaidas nenumatytais 
kritiniais atvejais.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Agentūra turėtų pakeisti Reglamentu 
(EB) Nr. 460/2004 įsteigtą Europos tinklų 
ir informacijos apsaugos agentūrą. Pagal 
2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų 
Tarybos susitikime valstybių narių atstovų 
priimtą sprendimą agentūrą priimančioji 
valstybė narė turėtų išlaikyti ir plėtoti 
esamą praktinę tvarką, kad užtikrintų 
sklandžią ir veiksmingą agentūros veiklą, 
atsižvelgdama visų pirma į tai, kad 
agentūra bendradarbiauja su Komisija, 
valstybėmis narėmis bei jų 
kompetentingomis įstaigomis, kitomis 
Europos Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, visos Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir teikia joms paramą.

(36) Agentūra turėtų pakeisti Reglamentu 
(EB) Nr. 460/2004 įsteigtą Europos tinklų 
ir informacijos apsaugos agentūrą.
Agentūrą priimančioji valstybė narė turėtų 
išlaikyti ir plėtoti praktinę tvarką, kad 
užtikrintų sklandžią ir veiksmingą 
agentūros veiklą, atsižvelgdama visų pirma 
į tai, kad agentūra bendradarbiauja su 
Komisija, valstybėmis narėmis bei jų 
kompetentingomis įstaigomis, kitomis 
Europos Sąjungos institucijomis ir 
įstaigomis, visos Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir teikia joms paramą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu oficialiai įsteigiama agentūra, pakeičianti ENISA, įsteigtą pagal 2004 m. 
reglamentą. Todėl jai netaikomas joks valstybių narių sprendimas, susijęs su minėtuoju 
2004 m. reglamentu.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Atnaujinant agentūros įgaliojimus 
turėtų būti taikomos 2006 m. gegužės 
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo1 47 dalies nuostatos ir bet kuris 
teisėkūros institucijos sprendimas, kuriuo 
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pritariama pratęsti įgaliojimus, neturėtų 
pažeisti biudžeto valdymo institucijos 
sprendimų vykdant metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą,
____________
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Or. en

Pagrindimas
BUDG 1 pakeitimas, nauja konstatuojamosios dalies formuluotė.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas ir tikslai

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra) siekiant padėti užtikrinti 
aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti 
tinklų ir informacijos saugumo kultūrą 
visuomenėje ir taip prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo.

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Sąjungos
tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 
(toliau – agentūra), kuri vykdo jai 
numatytas užduotis, siekiant padėti 
užtikrinti aukštą Europos Sąjungos tinklų ir 
informacijos saugumo lygį, gerinti 
informavimą, taip pat Europos Sąjungos 
piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo 
sektoriaus organizacijų labui formuoti 
tinklų ir informacijos saugumo kultūrą 
visuomenėje ir taip prisidėti prie sklandaus 
vidaus rinkos veikimo.
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Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra sukuria ir išlaiko aukštą 
dalyko žinių lygį.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš 2 straipsnio. Pritariama Tarybos sprendimui perkelti šį tekstą (anksčiau 
2 straipsnio 3 dalies sakinio dalis) į atskirą dalį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra padeda Komisijai, kitoms 
Sąjungos institucijoms, valstybėms 
narėms ir pramonės įmonėms laikytis 
galiojančiais ir būsimais Sąjungos teisės 
aktais nustatytų tinklų ir informacijos 
saugumo reikalavimų ir taip padeda 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Buvusi 2 straipsnio 1 dalis.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Agentūra padeda didinti ir stiprinti 
valstybių narių ir Sąjungos pajėgumą ir 
parengtį užkirsti kelią tinklų ir 
informacijos saugumo problemoms ir 
incidentams, juos nustatyti ir į juos 
reaguoti.

Or. en

Pagrindimas

Buvusi 2 straipsnio 2 dalis. Priimti Tarybos pakeitimai („[...] padeda didinti ir stiprinti 
[...]“).

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Agentūra naudojasi savo 
kompetencija siekdama skatinti platų 
dalyvių iš viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Buvusi 2 straipsnio 3 dalis. Priimti Tarybos pakeitimai.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Tikslai
1. Agentūra padeda Komisijai ir 
valstybėms narėms laikytis galiojančiais ir 
būsimais Europos Sąjungos teisės aktais 
nustatytų tinklų ir informacijos saugumo 
reikalavimų ir taip padeda užtikrinti 
sklandų vidaus rinkos veikimą.
2. Agentūra didina Europos Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumą ir parengtį 
užkirsti kelią tinklų ir informacijos 
saugumo problemoms ir incidentams, juos 
atpažinti ir į juos reaguoti.
3. Agentūra sukuria ir išlaiko aukštą 
dalyko žinių lygį ir naudojasi šiomis 
žiniomis siekdama skatinti platų dalyvių iš 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 1 straipsnį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra atlieka šias 1 straipsnyje 
nustatytos srities užduotis:

1. Siekdama 1 straipsnyje nustatytų tikslų,
agentūra atlieka šias užduotis:

Or. en
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Pagrindimas

Apskritai, išbraukta dauguma 3 straipsnyje pateiktų nuorodų į tai, kad agentūra gali veikti tik
kieno nors prašoma. Agentūrai, kuri tik pataria, padeda, skatina bendradarbiauti ir pan., bet 
nenustato jokių naujų veiklos uždavinių, turėtų būti suteikta galimybė veikti savo iniciatyva, 
jei ir kai, jos manymu, tai reikalinga. Taip pat žr. pasiūlymą dėl 3 straipsnio 1a punkto 
(naujas).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisijos paprašyta arba savo 
iniciatyva padeda Komisijai plėtoti tinklų 
ir informacijos saugumo politiką, 
pateikdama jai nuomones, techninę ir
socialinę bei ekonominę analizę, taip pat 
atlikdama perengiamąjį darbą, būtiną 
kuriant arba atnaujinant Europos Sąjungos 
tinklų ir informacijos saugumo srities teisės 
aktus;

(a) padeda Sąjungos institucijoms visais 
klausimais, susijusiais su tinklų ir 
informacijos saugumo politika, teikdama
joms konsultacijas, nuomones ir analizę, 
taip pat atlikdama Komisijai parengiamąjį 
darbą rengiant arba atnaujinant Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo 
srities teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Tarybos pakeitimais, įterpiama formuluotė „visais klausimais, susijusiais su“ ir 
išbraukiami žodžiai „plėtoti“ ir  „techninę bei socialinę ir ekonominę“.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) konsultuoja Sąjungos institucijas ir 
valstybes nares dėl poreikio atlikti 
mokslinius tyrimus tinklų ir informacijos 
saugumo srityje, siekiant sudaryti sąlygas 
veiksmingai reaguoti į esamą ir naują 
riziką bei grėsmes tinklų ir informacijos 
saugumo srityje ir veiksmingai taikyti 
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rizikos prevencijos technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Tarybos tekstas su nedideliais pakeitimais (įskaitant išbrauktą nuorodą į tai, kad agentūra 
gali konsultuoti valstybes nares tik joms paprašius).

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padeda bendradarbiauti valstybėms 
narėms, taip pat valstybėms narėms ir 
Komisijai, siekiančioms tarpvalstybinėmis 
pastangomis užkirsti kelią tinklo ir 
informacijos saugumo problemoms, jas 
atpažinti ir į jas reaguoti;

(b) skatina valstybes nares bendradarbiauti
ir sudaro palankesnes sąlygas valstybių 
narių ir Sąjungos institucijų 
bendradarbiavimui, siekiant užkirsti kelią 
tarpvalstybinio masto tinklų ir 
informacijos saugumo incidentams, juos 
nustatyti ir į juos reaguoti;

Or. en

Pagrindimas

Priimti Tarybos pakeitimai (pakeista nuorodos „tarpvalstybinio masto“ vieta sakinyje), 
tačiau nepritarta griežtesnei Tarybos formuluotei („jei tai turi padarinių tarpvalstybiniu 
mastu“).

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padeda valstybėms narėms ir Europos
institucijoms bei įstaigoms rinkti, 
analizuoti ir skleisti tinklų ir informacijos 
saugumo duomenis;

(c) padeda valstybėms narėms ir Sąjungos
institucijoms bei įstaigoms rinkti, 
analizuoti ir skleisti tinklų ir informacijos 
saugumo duomenis;

Or. en
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (ca) palaiko ryšius ir keičiasi praktine 
patirtimi bei geriausios praktikos 
pavyzdžiais su atitinkamomis valstybių 
narių ir Sąjungos įstaigomis, be kita ko, 
dirbančiomis elektroninių nusikaltimų 
srityje ir atsakingomis už duomenų 
apsaugą, ir teikia konsultacijas dėl tinklų 
ir informacijos saugumo aspektų, kurie 
galėtų daryti poveikį jų darbui, siekiant 
stiprinti bendras jų ir agentūros pastangas 
didinti tinklų ir informacijos saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Pritarta Tarybos tekstui su tam tikrais pakeitimais (pvz., išbrauktas žodis „sinergija“ ir 
papildomai įrašyta „valstybių narių įstaigos“). Taip pat žr. 2011 m. liepos mėn. ITRE 
komiteto pavedimu atlikto ENISA tyrimo 11 rekomendaciją.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir Europos institucijomis, 
reguliariai vertina tinklų ir informacijos 
saugumo būklę Europoje;

(d) bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, reguliariai vertina 
tinklų ir informacijos saugumo būklę
Europoje;

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlyta versija neperimta, nes ji, be kita ko, susilpnina šią nuostatą, nurodydama, 
kad saugumo įvertinimo būklė priklauso nuo valstybių narių pateiktos informacijos. Valstybės 
narės (ir Komisija – pagrindinė susijusi ES institucija) turėtų būti įpareigotos 
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bendradarbiauti.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) padeda bendradarbiauti
kompetentingoms valstybės institucijoms, 
visų pirma remdama jų pastangas kurti 
gerąją patirtį bei standartus ir keistis jais;

(e) skatina kompetentingas valstybės 
institucijas bendradarbiauti, visų pirma 
kurti gerąją patirtį bei standartus ir keistis 
jais;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) padeda Europos Sąjungai ir valstybėms 
narėms skatinti rizikos valdymo ir gerosios 
saugumo patirties bei standartų, susijusių 
su elektroniniais gaminiais, sistemomis ir 
paslaugomis, taikymą;

(f) padeda Europos Sąjungai ir valstybėms 
narėms skatinti rizikos valdymo ir gerosios 
saugumo patirties bei standartų, susijusių 
su elektroniniais gaminiais, sistemomis, 
tinklais, programine įranga ir 
paslaugomis, taikymą, taip pat skatindama 
taikyti minimalius rizikos valdymo ir 
saugumo reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti sudaryta galimybė ateityje prisidėti užkertant kelią tokiems atvejams, 
kaip antai atakos prieš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, sukuriant platformą, 
kurioje būtų skatinama taikyti minimalius rizikos valdymo ir saugumo reikalavimus.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) remia viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas jų 
pastangoms parengti rizikos valdymo taip 
pat elektroninių gaminių, sistemų, tinklų ir 
paslaugų saugumo standartus ir jų laikytis;

(g) skatina viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungos lygiu, inter alia, 
skatindama keitimąsi informacija ir geresnį 
informavimą, kurdama geresnes sąlygas 
rizikos valdymo ir elektroninių gaminių, 
sistemų, tinklų ir paslaugų saugumo 
standartų parengimui ir jų laikymuisi;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) sudaro geresnes sąlygas viešojo ir 
privačiojo sektorių suinteresuotosioms 
šalims vykdyti dialogą ir keistis gerąja 
tinklų ir informacijos saugumo patirtimi, 
įskaitant kovos su kibernetiniu 
nusikalstamumu aspektus; padeda 
Komisijai kurti politiką atsižvelgiant į 
kovos su kibernetiniu nusikalstamumu 
tinklų ir informacijos saugumo aspektus;

(h) skatina viešojo ir privačiojo sektorių 
suinteresuotąsias šalis vykdyti dialogą ir 
keistis gerąja tinklų ir informacijos 
saugumo patirtimi, įskaitant kovos su 
kibernetiniu nusikalstamumu aspektus;
padeda Komisijai kurti politiką 
atsižvelgiant į kovos su kibernetiniu 
nusikalstamumu tinklų ir informacijos 
saugumo aspektus;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) valstybių narių, Europos institucijų ir (i) padeda valstybėms narėms, Sąjungos
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įstaigų paprašyta, agentūra padeda joms
kurti tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą;

institucijoms ir įstaigoms kurti ir gerinti
tinklų ir informacijos saugumo srities 
atpažinimo, analizės ir reagavimo 
pajėgumą, įskaitant vietoje, ir organizuoti 
bei vykdyti Europos masto ir, valstybės 
narės prašymu, nacionalines pratybas ir 
dalyvauti tarptautinėse pratybose;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda „vietoje“ skirta tokiems atvejams, kai agentūros darbuotojams gali reikėti padėti 
valstybėms narėms sprendžiant rimtas problemas jų teritorijoje. Nuoroda į pasiūlytas 
pratybas perimta iš Tarybos teksto. Dėl „tarptautinių pratybų“ žr., pvz., ENISA tyrimo 12 p.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) padeda koordinuojant, 
konsultuojantis su Komisija ir kitomis 
susijusiomis valstybės narės ir Sąjungos 
įstaigomis, reaguoja į taikomos teisės 
pažeidimus, darančius poveikį kelioms 
valstybėms narėms;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 25a konstatuojamąją dalį. Agentūra turėtų galėti padėti, pvz., užpildyti spragą, kurios 
buvimą neseniai patvirtino su Wi-Fi duomenų rinkimu susijęs atvejis. Nors tinklų saugumo ir 
duomenų apsaugos aspektai buvo vienodai svarbūs visose valstybėse narėse, tačiau valstybių 
narių reakcija taikant nacionalinės teisės aktus, grindžiamus suderintais ES teisės aktais, iš 
esmės skyrėsi. Kol kas nėra ES lygmens įstaigos, galinčios padėti koordinuoti valstybių narių 
atsaką ir, galbūt, palaikyti ryšius su susijusiu subjektu.  
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jb) skatina geresnį galutinių vartotojų 
informavimą tokiais klausimais, kaip 
antai tinklų ir informacijos saugumas, 
kova su kibernetiniu nusikalstamumu ir 
privatumo bei asmens duomenų apsauga, 
padėdama valstybėms narėms parengti 
standartinę visuomenei svarbią 
informaciją, kaip numatyta 2002 m. kovo 
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, 
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis (Universaliųjų paslaugų 
Direktyva)1, 21 straipsnio 4 dalyje, taip 
pat padėdama parengti tokią informaciją, 
kuri būtų nurodoma tiekiant naujus 
prietaisus, kuriuos numatyta naudoti 
viešųjų ryšių tinkluose;
____________
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turi būti sudaryta galimybė prisidėti aktyvuojant pagal 2009 m. Universaliųjų 
paslaugų direktyvą numatytą visuomenei svarbios informacijos platformą. Tinklų ir 
informacijos saugumas galiausiai labai priklauso nuo kiekvieno naudotojo veiksmų. Taigi jie 
turėtų žinoti, kokios yra grėsmės ir kokių atsargumo priemonių jie gali imtis, nes tai naudinga 
ir jiems patiems, ir apskritai didina tinklų saugumą. Žr. 20 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) padeda Komisijai rengti išsamią 
Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo 
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strategiją pateikdama šiuo klausimu 
išsamią analizę, atliktą būtinai 
pasikonsultavus su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 2 pakeitimą (11 konstatuojamoji dalis) ir ITRE/N. Tzavelos ataskaitą 
plačiajuosčio ryšio klausimu.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) vykdo Europos Sąjungos teisės aktais jai 
paskirtas užduotis.

k) vykdo Europos Sąjungos teisės aktais jai 
paskirtas užduotis, taip pat visas 
papildomas užduotis, kad būtų atliktos a ir 
jc punktuose arba kituose Sąjungos teisės 
aktuose nurodytos užduotys.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra gali veikti savo iniciatyva 
pagal šį reglamentą ir siekdama šio 
reglamento tikslų. Jei valstybė narė 
paprašė agentūros imtis veiksmų, ta 
valstybė narė informuoja agentūrą, ar 
buvo ir kaip buvo atsižvelgta į jos 
rekomendaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio 1 dalies pagrindimą. Kadangi pagal Tarybos tekstą agentūrai leidžiama 
nepriklausomai konsultuoti ir kt., bendros Tarybos nuorodos į tai, kad agentūra imasi 
veiksmų tik paprašius valstybei narei, yra nereikalingos ir prieštaringos, todėl siūloma jų 
neperimti. Atrodo, būtų logiška ir naudinga plėtojant agentūrą (t. y. įvertinant jos paslaugų 
veiksmingumą), jei valstybė narė, kuri faktiškai prašo pagalbos, priešingai nei tais atvejais, 
kai agentūra veikia savo iniciatyva, informuotų agentūrą apie jos naudingumą. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos reguliariai informuoja 
agentūrą apie pagrindines savo veiklos 
tinklų ir informacijos apsaugos srityje 
detales.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų papildyti, bet ne dubliuoti valstybių narių veiklą. Taigi ji turi žinoti apie 
tokios veiklos svarbiausius dalykus. Plg. Reglamento dėl Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros įsteigimo 4 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos 
(CERT)
1. Agentūra padeda valstybių narių ir 
Sąjungos CERT ir padeda kurti valstybių 
narių ir Sąjungos CERT, įskaitant 
Europos vyriausybinių CERT grupę, 
tinklą ir užtikrinti šio tinklo veikimą.
Siekdama padėti užtikrinti, kad kiekviena 
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valstybių narių ir Sąjungos CERT turėtų 
pakankamai pažangių pajėgumų ir kad tie 
pajėgumai kiek galima labiau atitiktų 
labiausiai pažengusių CERT pajėgumus, 
agentūra padeda atlikti šių tarnybų 
lyginamąją analizę ir skatina CERT ir 
Europos vyriausybinių CERT grupės 
dialogą ir keitimąsi informacija bei 
geriausia patirtimi. Agentūra skatina ir 
remia atitinkamų valstybių narių ir 
Sąjungos CERT bendradarbiavimą įvykus 
incidentams, susijusiems arba galintiems 
būti susijusius su šiomis tarnybomis.
2. Agentūra padeda megzti ryšius ir keistis 
informacija ir geriausia patirtimi su 
atitinkamomis valstybinėmis ir kitomis 
CERT, grupėmis ir forumais trečiosiose 
šalyse.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta ITRE trumpajame klausyme, agentūrai tenka svarbus vaidmuo nacionalinių ir 
Sąjungos kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT) atžvilgiu. Šį vaidmenį reikia 
paaiškinti ir pabrėžti atskirame tekste.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vykdomoji valdyba;

Or. en

Pagrindimas

Vykdomoji valdyba steigiama vadovaujantis Tarpinstitucinės agentūrų reikalų darbo grupės 
rekomendacijomis ir jos steigimo klausimas įtrauktas į BUDG nuomonę (5 pakeitimas).
Valdyba turėtų sudaryti palankias sąlygas agentūros vidaus veikimui ir jį supaprastinti.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba nustato bendrą 
agentūros veiklos kryptį ir užtikrina, kad 
agentūra veiktų pagal šiame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus. Ji taip pat 
užtikrina, kad agentūros veikla būtų 
suderinama su valstybių narių ir Europos 
Sąjungos lygiu vykdoma veikla.

1. Valdančioji taryba nustato bendrą 
agentūros veiklos kryptį ir užtikrina, kad 
agentūra veiktų pagal šiame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus. Ji taip pat 
užtikrina, kad agentūros veikla būtų 
suderinama su valstybių narių ir Europos 
Sąjungos lygiu vykdoma veikla.
Valdančioji taryba tvirtina visus 
administracinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis ir visas tarptautinio 
lygmens iniciatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Susitarimų su trečiosiomis šalimis tekstas grindžiamas Tarpinstitucinės agentūrų reikalų 
darbo grupės rekomendacijomis dėl agentūrų.  

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdančioji taryba priima su 
atitinkamomis Komisijos tarnybomis
suderintą savo darbo tvarką.

2. Valdančioji taryba priima su Komisija 
suderintą savo darbo tvarką. Pagal darbo 
tvarkos taisykles leidžiama priimti 
paspartintus sprendimus taikant rašytinę 
procedūrą arba nuotolinės konferencijos 
būdu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos „tarnybos“ išbraukiamos vadovaujantis Tarybos pakeitimu čia ir kitur. Vis dėlto, 
kaip siūlo Taryba, Komisijai turėtų tekti stipresnis vaidmuo, ne tik konsultuojamasis.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdančioji taryba priima su 
atitinkamomis Komisijos tarnybomis
suderintą agentūros vidaus darbo tvarką.
Šios darbo tvarkos skelbiamos viešai.

3. Valdančioji taryba priima su Komisija 
suderintą agentūros vidaus darbo tvarką.
Šios darbo tvarkos skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdančioji taryba paskiria vykdantįjį 
direktorių pagal 10 straipsnio 2 dalį ir gali 
jį atleisti iš pareigų. Valdančioji taryba 
naudojasi įgaliojimais taikyti drausmines 
priemones vykdančiajam direktoriui.

4. Valdančioji taryba, gavusi Europos 
Parlamento patvirtinimą, paskiria 
vykdantįjį direktorių pagal 10 straipsnio 2 
dalį ir gali jį atleisti iš pareigų. Valdančioji 
taryba naudojasi įgaliojimais taikyti 
drausmines priemones vykdančiajam 
direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento vaidmuo skiriant vykdantįjį direktorių turėtų būti didesnis. Žr. 10 straipsnį ir 
palyginkite su bendru sprendimu priimtu Reglamentu 1093/2010 dėl Europos bankininkystės 
institucijos. Tekste anglų kalba perimamas Tarybos pakeitimas: „remove“ pakeičiamas 
„dismiss“ (dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas).
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Su valdančiąja taryba vykdantysis 
direktorius konsultuojasi dėl pagrindinės 
veiklos, prioritetinių veiklos sričių ir 
tikslų, kuriems agentūra turėtų skirti 
daugiausia dėmesio ateinančiais metais.
Remiantis šių konsultacijų rezultatais,
parengiamas pirmasis agentūros veiklos 
programos projektas.

Or. en

Pagrindimas

Priimtas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valdančioji taryba priima sprendimus 
dėl ryšių tarnybos ir filialų steigimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. agentūros ENISA tyrimo rekomendacijas 8−9. Nors valdančioji taryba gali įsteigti šias 
tarnybas be aiškaus priminimo šiame reglamente, ji iki šiol to nepadarė nepaisydama 
daugybės rekomendacijų šiuo klausimu. Tekste nėra prieštaravimų dėl siūlomos buveinės 
Briuselyje.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valdančioji taryba priima agentūros 
veiklos programą pagal 13 straipsnio 3 
dalį, o praėjusių metų agentūros veiklos 
ataskaitą – pagal 14 straipsnio 2 dalį.

5. Valdančioji taryba priima agentūros 
veiklos programą pagal 13 straipsnio 3 
dalį, o praėjusių metų agentūros veiklos 
ataskaitą – pagal 13 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valdančioji taryba pagal 19 ir 
21 straipsnius atlieka savo pareigas, 
susijusias su agentūros biudžetu, ir vykdo 
stebėseną bei imasi atitinkamų tolimesnių 
priemonių, priimtų atsižvelgiant į vidaus 
ir išorės audito ataskaitose bei 
vertinimuose pateiktas išvadas ir 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

BUDG 4 pakeitimas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdančioji taryba gali steigti iš savo 
narių sudarytas darbo grupes, kurios jai 
padėtų vykdyti jos funkcijas, įskaitant 

8. Valdančioji taryba įsteigia iš savo narių 
sudarytą vykdomąją valdybą, kuri jai 
padėtų vykdyti jos funkcijas, įskaitant 
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sprendimų projektų rengimą ir jų 
įgyvendinimo stebėjimą.

sprendimų projektų rengimą ir jų 
įgyvendinimo stebėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pagrindimą. Įsteigus vykdomąją valdymą valdančiosios tarybos darbo grupes 
galima panaikinti.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pasikonsultavusi su Komisijos 
tarnybomis ir tinkamai informavusi 
biudžeto valdymo instituciją, valdančioji 
taryba gali priimti daugiametį darbuotojų 
politikos planą.

9. Pasikonsultavusi su Komisija, 
valdančioji taryba priima daugiametį 
darbuotojų politikos planą, atsižvelgdama į 
daugiametes veiklos programos prognozes 
ir agentūros numatomų pajamų ir išlaidų 
sąmatą. Ji tinkamai informuoja biudžeto 
valdymo instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Priimti Tarybos pakeitimai. Taip pat žr. agentūros ENISA tyrimą, kuriame siūloma išaiškinti 
valdančiosios tarybos vaidmenį atliekant strateginį darbuotojų planavimą (3 rekomendacija).

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, trys 
Komisijos paskirti atstovai bei trys 
Komisijos paskirti balsavimo teisės 
neturintys atstovai, iš kurių kiekvienas 
atstovauja vienai iš šių grupių:

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, turintį 
įgaliojimą veikti tos valstybės narės vardu, 
ir trys Komisijos paskirti atstovai.
Valdančiosios tarybos narius gali pakeisti 
jų pakaitiniai nariai pagal valdančiosios 
tarybos darbo tvarkos taisykles.
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Or. en

Pagrindimas

Priimta dauguma Tarybos pakeitimų. Vis dėlto, siekiant supaprastinti agentūrą ir turint 
mintyje, jog egzistuoja nuolatinė suinteresuotųjų šalių grupė, suinteresuotųjų šalių atstovų 
valdančiojoje taryboje nereikia.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacinių ir ryšio technologijų 
sektoriui,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartotojų grupėms, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) moksliniams tinklų ir informacijos 
saugumo ekspertams.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdančiosios tarybos nariai ir jų 
pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į 
tinkamos jų patirties laipsnį bei tinklų ir 
informacijos saugumo srities kompetenciją.

2. Valdančiosios tarybos nariai ir jų 
pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į 
tinkamos jų patirties laipsnį bei tinklų ir 
informacijos saugumo srities kompetenciją.
Jie taip pat turi turėti reikiamų valdymo, 
administracinių ir biudžeto srities įgūdžių, 
kad galėtų vykdyti 5 straipsnyje išvardytas 
užduotis. Komisijos paskirti tarybos nariai 
turi eiti direktorių arba aukštesnes 
pareigas. Valstybių narių paskirti tarybos 
nariai turi eiti pareigas, atitinkančias 
Komisijos paskirtų narių pareigas.
Subjektas, ketinantis paskirti tarybos narį 
ir pakaitinį narį, iki paskyrimo likus 
pakankamai laiko pateikia informaciją 
apie atitinkamos jų patirties bei 
kompetencijos lygį tam, kad kitos 
valstybės narės ir Komisija galėtų pateikti 
pastabų.  Komisija ir valstybės narės 
atsižvelgia į bet kokį pagrįsta 
prieštaravimą numatomam tarybos nario 
paskyrimui.

Or. en

Pagrindimas

Plg. iš dalies BUDG 6 pakeitimą ir 28 konstatuojamąją dalį. Reikėtų užtikrinti, kad 
valdančiosios tarybos nariai užimtų pareigas, atitinkančias Komisijos atstovams taikomus 
reikalavimus (šiuo metu: du generaliniai direktoriai ir vienas direktorius).  Atitinkami 
nacionaliniai rangai turės būti nustatyti valstybių narių lygmeniu. Taip pat reikėtų taikyti 
procedūrą, pagal kurią būtų atsižvelgiama į galimus pagrįstus prieštaravimus valstybių narių 
kandidatams.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytų 
grupių atstovų kadencija – ketveri metai.
Kadencija gali būti pratęsta vieną kartą.
Jei atstovas nutraukia savo atitinkamos 
interesų grupės narystę, Komisija į jo 
vietą skiria kitą atstovą.

3. Valdančiosios tarybos nariai skiriami 
ketverių metų kadencijai. Jų kadencija 
gali būti atnaujinta vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 7 pakeitimą, priimtą siekiant parodyti, jog valdančiojoje taryboje panaikinama 
suinteresuotųjų šalių atstovų narystė.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba iš savo narių trejų metų 
kadencijai renka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją; jie gali būti renkami ir kitai 
kadencijai. Pirmininko pavaduotojas ex 
officio pakeičia pirmininką, jei pastarasis 
negali vykdyti savo pareigų.

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Visame tekste anglų kalba (nepateikiama tolesniuose pakeitimuose) „Chairperson“ 
pakeičiamas į „Chair“ vadovaujantis 2009 m. Europos Parlamento gairėmis dėl lyčių 
požiūriu neutralios kalbos. Priėmus šį pakeitimą šis žodis keičiamas visame Reglamente.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendimus valdančioji taryba priima 
balsavimo teisę turinčių narių balsų 
dauguma.

1. Sprendimus valdančioji taryba priima 
dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių 
narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su tolesniais 9 straipsnio pakeitimais siekiama palengvinti sprendimų priėmimą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dviejų trečdalių valdančiosios tarybos 
narių, turinčių balsavimo teisę, dauguma 
būtina jos darbo tvarkai, agentūros vidaus 
darbo tvarkai, biudžetui, metinei veiklos 
programai priimti ir vykdančiajam 
direktoriui paskirti, pratęsti jo kadenciją 
arba jį atleisti.

2. Dviejų trečdalių dalyvaujančių 
valdančiosios tarybos narių, turinčių 
balsavimo teisę, dauguma būtina jos darbo 
tvarkai, agentūros vidaus darbo tvarkai, 
biudžetui, metinei veiklos programai 
priimti ir vykdančiajam direktoriui paskirti, 
pratęsti jo kadenciją arba jį atleisti.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  2a. Balsuojant valdančiojoje taryboje 
būtinas kvorumas, kurį sudaro du 
trečdaliai balsavimo teisę turinčių 
valdančiosios tarybos narių arba 
pakaitinių narių. Jeigu kvorumo nėra, 
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pirmininkas gali sušaukti neeilinį posėdį, 
kuriame sprendimai gali būti priimami 
esant vieno trečdalio balsų kvorumui.
Darbo tvarkos taisyklėse nustatomas 
pakankamas laikotarpis, per kurį turi būti 
pranešta, kad rengiamas neeilinis posėdis.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų trečdalių narių kvorumas atitinka Reglamente 2010/1092 dėl Europos sisteminės 
rizikos valdybos nustatytą kvorumą. Tarybos priminimas, jog pakaitiniai nariai gali pakeisti 
tikruosius narius, įtrauktas į 6 straipsnio 1 dalį, todėl jo nereikia kartoti. Paskutiniais dviem 
sakiniais, kuriuos inspiravo Reglamentas dėl Europos sisteminės rizikos valdybos, siekiama 
užtikrinti sprendimų priėmimo pajėgumą.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Vykdomoji valdyba
1. Įsteigiama vykdomoji valdyba, kurią 
sudaro valdančiosios tarybos nariai, 
įskaitant du Komisijos atstovus. Jos dydis 
neviršija vienos trečiosios valdančiosios 
tarybos dydžio. Ji renkasi ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius. Valdančiosios 
tarybos pirmininkas taip pat eina 
vykdomosios valdybos pirmininko 
pareigas.
2. Valdančioji taryba įgalioja vykdomąją 
valdybą nepažeidžiant vykdančiojo 
direktoriaus užduočių atlikti bent šias 
užduotis:
a) stebėti valdančiosios tarybos sprendimų 
įgyvendinimą;
b) valdančiosios tarybos vardu 
kontroliuoti administracinius ir biudžeto 
klausimus;
c) padėti ir patarti vykdančiajam 
direktoriui;
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d) imtis visų būtinų priemonių tinkamam 
agentūros valdymui tarp valdančiosios 
tarybos posėdžių užtikrinti;
e) rengti sprendimus, programas ir 
darbus, kuriuos tvirtina valdančioji 
taryba.
3. Visi vykdomosios valdybos nariams 
dalijami dokumentai tuo pat metu 
išdalijami ir valdančiosios tarybos 
nariams. Visiems valdančiosios tarybos 
nariams leidžiama dalyvauti vykdomosios 
valdybos posėdžiuose savo lėšomis, tačiau 
balso teisę turi tik tie nariai, kurie tai pat 
yra vykdomosios valdybos nariai.
Vykdomoji valdyba kiekviename 
valdančiosios tarybos posėdyje pateikia 
veiklos ataskaitą.
4. Vykdomosios valdybos posėdžius 
sušaukia pirmininkas, kai būtina parengti 
valdančiosios tarybos sprendimus ir 
padėti bei patarti direktoriui. Valdyba 
sprendimus priima paprasta balsų 
dauguma.
5. Direktorius dalyvauja vykdomosios 
valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.

Or. en

Pagrindimas

BUDG 8 pakeitimas, kuriame pateikiama nuoroda į Tarpinstitucinę agentūrų reikalų darbo 
grupę, taip pat pasiūlyti pakeitimai ir dalys iš Reglamento 2062/94 dėl Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir Reglamento 168/2007 dėl Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros įsteigimo. Taip pat žr. agentūros ENISA tyrimą, kuriame 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad valdančioji taryba yra per didelė, nors dabar panašu, kad ji 
dirba gana gerai. Agentūros ENISA tyrime minimi susirūpinimą keliantys klausimai dėl 
valdančiosios tarybos pašalinimo iš tikrojo sprendimų priėmimo proceso ir veiksmingo jos 
pakeitimo vykdančiuoju direktoriumi sprendžiami taikant vykdomosios valdybos atsiskaitymo 
valdančiajai tarybai mechanizmą.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja vykdantysis 
direktorius; vykdydamas savo pareigas jis 
yra nepriklausomas.

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Europos Parlamento gaires dėl lyčių požiūriu neutralios kalbos (pakeitimas visame tekste 
be atskirų pakeitimų). Tarybos papildymas, kad vykdantysis direktorius „rodo nuolatinį 
įsipareigojimą laikytis gero ir efektyvaus valdymo principų“, yra neaiškus tiek, kad yra 
beprasmis, taigi gali būti žalingas ir todėl neperimamas. Tinkamos kompetencijos vykdantįjį 
direktorių skiria valdančioji taryba, gavusi Europos Parlamento patvirtinimą. Ji vykdantįjį 
direktorių ir atleidžia, jei sprendimas dėl paskyrimo buvo klaidingas arba pasikeičia 
aplinkybės. Be to, naujai vykdomajai valdybai turi būti suteikta galimybė veiksmingai 
kontroliuoti vykdantįjį direktorių.  

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdantįjį direktorių skiria ir atleidžia
valdančioji taryba. Iš Komisijos pasiūlytų 
kandidatų sąrašo vykdantysis direktorius 
skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Prieš paskyrimą 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į komiteto narių 
klausimus.

2. Vykdantįjį direktorių skiria valdančioji 
taryba, gavusi Europos Parlamento 
patvirtinimą. Iš Komisijos pasiūlytų 
kandidatų sąrašo vykdantysis direktorius 
skiriamas penkeriems metams, 
atsižvelgiant į jo privalumus ir 
dokumentais pagrįstus administracinius ir 
vadybinius įgūdžius, taip pat į konkrečią 
kompetenciją ir patirtį. Komisija gali 
surengti atvirą konkursą siekdama 
sudaryti tinkamų kandidatų sąrašą. Prieš 
paskyrimą valdančiosios tarybos atrinktas 
kandidatas ir kiti į sąrašą įtraukti 
Komisijos pasiūlyti kandidatai kviečiami
padaryti pareiškimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
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komiteto narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi bendru sprendimu priimto Reglamento 1093/2010 dėl Europos bankininkystės 
institucijos 51 straipsnio 2 dalies pavyzdžiu. Tarybos tekste reikalaujama, kad būtų 
rengiamas atviras konkursas, kuriame būtų atrinkti kandidatai. Kadangi (suprantama) 
tinkami kandidatai gali nenorėti dalyvauti tokioje procedūroje, geriau yra leisti Komisijai 
parinkti kandidatus iš anksto ir suteikti Komisijai galimybę, jei reikia, surengti konkursą. Plg. 
taip pat Tarpinstitucinės agentūrų reikalų darbo grupės rekomendacijas dėl Europos 
Parlamento rengiamo visų kandidatų klausymo.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  2a. Atleisti vykdantįjį direktorių gali tik 
valdančioji taryba.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi Reglamento 1093/2010 dėl Europos bankininkystės institucijos 51 straipsnio 
5 dalies pavyzdžiu.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per devynis mėnesius iki minėto
laikotarpio pabaigos Komisija atlieka 
vertinimą. Komisija visų pirma vertina:

3. Ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams
iki 2 dalyje nustatyto penkerių metų
laikotarpio pabaigos Komisija, atlikusi
įvertinimą, pateikia įvertinimo ataskaitą 
valdančiajai tarybai ir kompetentingam 
Europos Parlamento komitetui.
Įvertinimo ataskaitoje Komisija visų pirma 
vertina:
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Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik 
tuo atveju, kai tai pateisinama dėl 
agentūros pareigų ir reikalavimų, 
valdančioji taryba gali pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip 
trejiems metams.

4. Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik 
tuo atveju, kai tai pateisinama dėl 
agentūros pareigų ir reikalavimų, 
valdančioji taryba, gavusi Europos 
Parlamento nuomonę, gali pratęsti 
vykdančiojo direktoriaus kadenciją ne 
daugiau kaip penkeriems metams.

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 9−10 pakeitimus.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per 
mėnesį iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius gali būti 
pakviestas padaryti pranešimą 
kompetentingame Europos Parlamento 
komitete ir atsakyti į jo narių klausimus.

5. Apie ketinimą pratęsti vykdančiojo 
direktoriaus kadenciją valdančioji taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Per tris 
mėnesius iki kadencijos pratęsimo 
vykdantysis direktorius kviečiamas 
padaryti pranešimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
jo narių klausimus.

Or. en
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kadencija nepratęsiama,
vykdantysis direktorius toliau eina 
pareigas, kol paskiriamas naujas 
vykdantysis direktorius.

6. Vykdantysis direktorius toliau eina 
pareigas, kol paskiriamas naujas 
vykdantysis direktorius.

Or. en

Pagrindimas

Priimti Tarybos pakeitimai.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) valdančiosios tarybos ir vykdomosios 
valdybos darbų rengimą;

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos programų ir valdančiosios 
tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą,

b) veiklos programų ir valdančiosios 
tarybos ir vykdomosios valdybos priimtų 
sprendimų įgyvendinimą,

Or. en
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kitas šiuo reglamentu jam nustatytas 
užduotis;

g) kitas šiuo reglamentu jam nustatytas 
užduotis, įskaitant agentūros daugiametės 
strategijos rengimą ir atnaujinimą;

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 13 pakeitimą.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Prireikus ir atsižvelgdamas į agentūros 
tikslus ir uždavinius, vykdantysis 
direktorius gali kurti ekspertų ad hoc darbo 
grupes. Valdančiajai tarybai pranešama iš 
anksto. Ad hoc darbo grupių kūrimo, 
ekspertų paskyrimo vykdančiojo
direktoriaus sprendimu ir šių grupių 
veiklos taisyklės išsamiai išdėstomos 
agentūros vidaus darbo tvarkoje.

8. Prireikus ir atsižvelgdamas į agentūros 
tikslus ir uždavinius, vykdantysis 
direktorius gali kurti ekspertų ad hoc darbo 
grupes. Vykdomajai valdybai pranešama iš 
anksto. Ad hoc darbo grupių kūrimo, 
ekspertų paskyrimo vykdančiojo 
direktoriaus sprendimu ir šių grupių 
veiklos taisyklės išsamiai išdėstomos 
agentūros vidaus darbo tvarkoje.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Prireikus vykdantysis direktorius 
valdančiajai tarybai skiria administracijos 

9. Prireikus vykdantysis direktorius 
valdančiajai tarybai ir vykdomajai valdybai
skiria administracijos pagalbinių 
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pagalbinių darbuotojų ir kitų išteklių. darbuotojų ir kitų išteklių.

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
specialistų, atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir privatumo apsaugos institucijoms.

1. Valdančioji taryba vykdančiojo 
direktoriaus siūlymu įsteigia nuolatinę 
suinteresuotųjų šalių grupę, sudarytą iš 
savo srityje pripažintų specialistų, 
atstovaujančių atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
informacinių ir ryšių technologijų 
sektoriui, visuomenei prieinamų 
elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 
teikėjams, vartotojų grupėms, moksliniams 
tinklų ir informacijos saugumo ekspertams 
ir atitinkamoms institucijoms, be kita ko, 
teisėsaugos ir privatumo apsaugos 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „savo srityje pripažintus“ siekiama užtikrinti aukštą nuolatinės suinteresuotųjų 
šalių grupės narių kompetencijos lygį. Kiti pakeitimai daugiausia atitinka Tarybos tekstą.
Tarybos prieš „teisėsaugos ir privatumo apsaugos institucijoms“ pridėtas „Europos 
Sąjungos“ nepriimtas, kadangi su juo atrodo, jog neįtraukiamos nacionalinės institucijos.  

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Grupei pirmininkauja vykdantysis 
direktorius.

3. Grupei pirmininkauja vykdantysis 
direktorius arba kitas jo paskirtas asmuo.
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Or. en

Pagrindimas

Taryba siūlo leisti valdančiajai tarybai (vykdančiajam direktoriui pasiūlius) suteikti visus 
pirmininkavimo nuolatinei suinteresuotųjų šalių grupei įgaliojimus šios grupės nariui. Vis 
dėlto pirmininkavimas nuolatinei suinteresuotųjų šalių grupei turėtų būti pagrindinė 
vykdančiojo direktoriaus užduotis. Nepaisant to, turi būti aišku, kad vykdantysis direktorius 
gali, esant reikalui, paskirti ką nors pirmininkauti nuolatinei suinteresuotųjų šalių grupei.  

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Grupės narių kadencija – dveji su puse 
metų. Valdančiosios tarybos nariai negali 
būti grupės nariais. Komisijos darbuotojai 
turi teisę dalyvauti grupės posėdžiuose ir 
jos veikloje.

4. Grupės narių kadencija – dveji su puse 
metų. Valdančiosios tarybos nariai negali 
būti grupės nariais. Komisijos darbuotojai 
ir valstybių narių ekspertai turi teisę 
dalyvauti grupės posėdžiuose ir jos 
veikloje. Nariais nesantys kitų įstaigų, 
kurias vykdantysis direktorius laiko 
tinkamomis, atstovai gali būti kviečiami 
dalyvauti grupės posėdžiuose ir jos 
veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies priimti Tarybos pakeitimai. Tarybos apribojimas įstaigomis „įsteigtomis pagal 
Europos Sąjungos teisę“ nepriimtas.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra laikosi savo veiklos 
programos, kurioje numatyta visa jos 
planuojama veikla. Veiklos programa 
neužkerta kelio agentūrai imtis 
nenumatytos veiklos, kuri atitinka jos 

1. Agentūra laikosi savo veiklos 
programos, kurioje numatyta visa jos 
planuojama veikla. Veiklos programa 
neužkerta kelio agentūrai imtis 
nenumatytos veiklos, kuri atitinka jos 
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tikslus ir užduotis ir neviršija biudžeto ribų.
Apie veiklos programoje nenumatytą 
agentūros veiklą vykdantysis direktorius 
informuoja valdančiąją tarybą.

tikslus ir užduotis ir neviršija biudžeto ribų.
Apie veiklos programoje nenumatytą 
agentūros veiklą vykdantysis direktorius 
tuojau pat informuoja vykdomąją valdybą.
Vykdomosios valdybos narių, 
atstovaujančių mažiausiai vienam 
trečdaliui visų balsavimo teisę turinčių 
narių, prašymu vykdomoji valdybą priima 
sprendimą klausimu, ar agentūra gali 
imtis nenumatytos veiklos. Toks prašymas 
pateikiamas per dešimt dienų nuo tos 
dienos, kai vykdantys direktorius 
informavo vykdomąją valdybą apie 
nenumatytą veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos programą priima valdančioji taryba. Turint mintyje agentūros užduotis palyginti su 
agentūros ENISA užduotimis, didesnė tikimybė, jog atsiras nenumatytos veiklos (atitinkančios 
agentūros užduotis). Taigi vykdomoji valdyba turi galimybę, esant pakankamai to prašančių 
narių mažumai, skubiai priimti sprendimą, ar konkreti nenumatyta užduotis turėtų būti 
vykdoma, ar ne.    

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdantysis direktorius atsako už tai, 
kad pasitarus su Komisijos tarnybomis
būtų parengtas agentūros veiklos 
programos projektas. Kasmet iki kovo 
15 d. vykdantysis direktorius valdančiajai 
tarybai pateikia kitų metų veiklos 
programos projektą.

2. Vykdantysis direktorius atsako už tai, 
kad pasitarus su Komisija būtų parengtas 
agentūros veiklos programos projektas.
Kasmet iki kovo 1 d. vykdantysis 
direktorius valdančiajai tarybai pateikia 
kitų metų veiklos programos projektą.
Vykdantysis direktorius užtikrina, kad 
veiklos programos projekte būtų nustatyti 
aiškūs tikslai ir numatyti rodikliai, 
reikalingi įvertinti, ar agentūros veikla 
sėkminga.

Or. en
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Pagrindimas

Didžia dalimi priimtas Tarybos tekstas.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kasmet iki lapkričio 30 d. valdančioji 
taryba, tardamasi su Komisijos tarnybomis, 
priima kitų metų agentūros veiklos 
programą. Veiklos programoje yra 
daugiametės prognozės. Valdančioji taryba 
užtikrina, kad veiklos programa atitiktų 
agentūros tikslus ir Europos Sąjungos 
teisės aktų leidimo ir politikos prioritetus 
tinklų ir informacijos saugumo srityje.

3. Kasmet iki lapkričio 30 d. valdančioji 
taryba, tardamasi su Komisija, priima kitų 
metų agentūros veiklos programą. Veiklos 
programoje yra daugiametės prognozės ir į 
ją įtraukiami visi agentūros veiklos, 
veiksmų ir įsipareigojimų aspektai.
Valdančioji taryba užtikrina, kad veiklos 
programoje būtų aiškiai nurodyti siektini 
tikslai, skirtini ištekliai, kaip turi būti 
vertinami agentūros veiklos rezultatai, ir 
kad veiklos programa atitiktų agentūros 
tikslus ir Europos Sąjungos teisės aktų 
leidimo ir politikos prioritetus tinklų ir 
informacijos saugumo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Plg. dalį BUDG 11 pakeitimo, šiek tiek pakeisto siekiant nurodyti „visi aspektai“ vietoj 
„virtualūs ir nevirtualūs“. Priimti Tarybos pasiūlyti pakeitimai.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiklos programa sudaroma pagal veikla 
grindžiamo valdymo principą. Veiklos 
programa atitinka agentūros pajamų ir 
išlaidų sąmatą ir agentūros tų pačių
finansinių metų biudžetą.

4. Veiklos programa sudaroma pagal veikla 
grindžiamo valdymo principą nurodant 
kiekvienai veiklos sričiai numatomus 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Šiuo tikslu vykdantysis direktorius, 
pritariant Komisijai, numato specialiai 
pritaikytus veiksmingumo rodiklius, pagal 
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kuriuos galima veiksmingai įvertinti 
pasiektus rezultatus. Veiklos programa 
atitinka agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą 
ir agentūros programoje nustatytų
finansinių metų biudžetą.

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 11 pakeitimą.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valdančiajai tarybai priėmus veiklos 
programą, vykdantysis direktorius šią 
programą nusiunčia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms 
bei ją paskelbia.

5. Valdančiajai tarybai priėmus veiklos 
programą, vykdantysis direktorius šią 
programą nusiunčia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms 
bei ją paskelbia. Jis priima visus Europos 
Parlamento kompetentingo komiteto 
kvietimus pateikti savo nuomonę ir keistis 
nuomonėmis dėl metinės darbo 
programos.

Or. en

Pagrindimas

BUDG 12 pakeitimas.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vykdomasis direktorius taip pat rengia 
daugiametę agentūros strategiją ir, 
pasikonsultavęs su Parlamentu ir 
Komisija, teikia ją valdančiajai tarybai 
likus ne mažiau kaip 8 savaitėms iki 
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atitinkamo valdančiosios tarybos 
posėdžio.

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 13 pakeitimą.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kasmet vykdantysis direktorius 
valdančiajai tarybai pateikia praėjusių metų 
agentūros veiklos bendrąją ataskaitą.

1. Kasmet vykdantysis direktorius 
valdančiajai tarybai pateikia praėjusių metų 
agentūros veiklos bendrąją ataskaitą ir 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.
Bendrojoje ataskaitoje pateikiami 
specialiai pritaikyti veiksmingumo 
rodikliai, pagal kuriuos galima efektyviai 
įvertinti pasiektus rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Plg. BUDG 14 pakeitimą. Tarybos teksto „Bendrojoje ataskaitoje įvertinamas ir skelbiamas 
agentūros praėjusių metų veiklos poveikis“ tikslas atrodo iš esmės identiškas.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros tikslus ir užduotis atitinkantys 
patarimo ir pagalbos prašymai siunčiami 
vykdančiajam direktoriui; prie jų 
pridedama papildoma aiškinamoji spręstinų 
klausimų informacija. Vykdantysis 
direktorius valdančiajai tarybai praneša 
apie gautus prašymus, o tinkamu laiku –
apie tai, kokių tolesnių priemonių imtasi 

1. Agentūros tikslus ir užduotis atitinkantys 
patarimo ir pagalbos prašymai siunčiami 
vykdančiajam direktoriui; prie jų 
pridedama papildoma aiškinamoji spręstinų 
klausimų informacija. Vykdantysis 
direktorius vykdomajai valdybai praneša 
apie gautus prašymus, išteklius, kurių gali 
prireikti, o tinkamu laiku – apie tai, kokių 
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dėl prašymų. Jei agentūra atsisako priimti 
prašymą, atsisakymas pagrindžiamas.

tolesnių priemonių imtasi dėl prašymų. Jei 
agentūra atsisako priimti prašymą, 
atsisakymas pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Be nuorodos į vykdomąją valdybą pakeitimas atitinka Tarybos tekstą.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytus prašymus gali 
pateikti:

Išbraukta.

a) Europos Parlamentas,
b) Taryba,
c) Komisija,
d) bet kuri valstybės narės paskirta 
kompetentinga institucija, pavyzdžiui, 
nacionalinė reguliavimo institucija, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 2 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas
Išbraukiama supaprastinimo tikslais, kadangi agentūra padeda tiems subjektams, kuriems ji 
turi padėti vykdydama jai skirtas užduotis, todėl jų išvardijimas būtų nereikalingas 
dubliavimas, ir kadangi agentūra nėra įpareigota imtis veiksmų dėl visų prašymų. Atmesdama 
prašymą agentūra galėtų paprasčiausiai pasiteisinti, jog tai nepriskiriama prie jos užduočių 
ir (arba) prašymo nepateikė jos užduotyse nurodyta įstaiga.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praktinę 1 ir 2 dalies taikymo tvarką, 
visų pirma, prašymo pateikimo, jo 

3. Praktinę 1 dalies taikymo tvarką, visų 
pirma, prašymo pateikimo, jo nagrinėjimo 
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nagrinėjimo pirmenybės, paskesnių 
priemonių ir valdančiosios tarybos 
informavimo apie agentūrai pateiktus 
prašymus tvarką, nustato valdančioji taryba 
agentūros vidaus darbo tvarkoje.

pirmenybės, paskesnių priemonių ir 
vykdomosios valdybos ir valdančiosios 
tarybos informavimo apie agentūrai 
pateiktus prašymus tvarką, nustato 
valdančioji taryba agentūros vidaus darbo 
tvarkoje.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdantysis direktorius ir valstybių 
narių laikinai deleguotieji pareigūnai 
pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją 
ir rašytinę deklaraciją, iš kurios būtų aišku, 
kad jie neturi jokių tiesioginių arba 
netiesioginių interesų, kurie galėtų 
neigiamai paveikti jų nepriklausomumą.

1. Valdančiosios tarybos nariai,
vykdantysis direktorius ir valstybių narių 
laikinai deleguotieji pareigūnai pateikia 
įsipareigojimų deklaraciją ir deklaraciją, iš 
kurios būtų aišku, kad jie neturi jokių 
tiesioginių arba netiesioginių interesų, 
kurie galėtų neigiamai paveikti jų 
nepriklausomumą, arba kad jie turi 
tiesioginių arba netiesioginių interesų, 
kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais 
jų nepriklausomumą. Šios deklaracijos 
yra tikslios ir išsamios, pateikiamos 
kasmet raštu ir, esant būtinybei, 
atnaujinamos.

Or. en

Pagrindimas

Priimti Tarybos pakeitimai pridėjus „tikslios ir išsamios“ ir reikalavimą, esant būtinybei, 
atnaujinti.
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ad hoc darbo grupėse dalyvaujantys 
išorės ekspertai kiekviename posėdyje 
deklaruoja visus su darbotvarkėje 
numatytais klausimais susijusius interesus, 
kurie galėtų neigiamai paveikti jų 
nepriklausomumą, ir nedalyvauja 
diskusijose tais klausimais.

2. Valdančiosios tarybos ir vykdomosios 
valdybos nariai, ad hoc darbo grupėse 
darbo grupėse dalyvaujantys išorės 
ekspertai ir vykdantysis direktorius ne 
vėliau kaip kiekviename posėdyje tiksliai 
ir išsamiai deklaruoja visus su 
darbotvarkėje numatytais klausimais 
susijusius interesus, kurie galėtų neigiamai 
paveikti jų nepriklausomumą.

Or. en

Pagrindimas

Priimta dauguma Tarybos pakeitimų pridedant „tiksliai ir išsamiai“.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nario pakeitimo posėdyje ar jo 
nedalyvavimo diskusijose tokiais 
klausimais tvarką nustato valdančioji 
taryba agentūros vidaus darbo tvarkos 
taisyklėse. Darbo tvarkos taisyklėse taip 
pat numatoma galimybė atlikti 
nepriklausomą su galimu interesų 
konfliktu susijusių klausimų išorės 
peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Priimtas Tarybos tekstas pridedant galimybę atlikti nepriklausomą su galimu interesų 
konfliktu susijusių klausimų išorės peržiūrą.
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra užtikrina, kad visuomenė ir 
suinteresuotosios šalys gautų objektyvią,
patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, 
ypač kai ji susijusi su agentūros darbo 
rezultatais. Agentūra nuolat viešai skelbia 
vykdančiojo direktoriaus ir valstybių 
narių laikinai deleguotųjų pareigūnų
pateiktas interesų deklaracijas kartu su 
ekspertų interesų deklaracijomis, 
pateiktomis dėl ad hoc darbo grupių 
susirinkimų darbotvarkės klausimų.

2. Agentūra užtikrina, kad visuomenė ir 
suinteresuotosios šalys gautų tinkamą,
objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą 
informaciją, ypač kai ji susijusi su 
agentūros darbo rezultatais. Agentūra 
nuolat viešai skelbia pagal 15 straipsnį
pateiktas deklaracijas.

Or. en

Pagrindimas

Priimtas Tarybos supaprastintas paskutinio sakinio variantas. Be to, išbraukta „interesų“ 
siekiant užtikrinti, kad reikalavimas taip pat būtų taikomas ir įsipareigojimų deklaracijoms.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama 14 straipsnio, agentūra 
neatskleidžia trečiosioms šalims duomenų, 
kuriuos ji tvarko arba gauna ir kuriuos 
prašoma laikyti konfidencialiais.

1. Nepažeisdama 14 straipsnio, agentūra 
neatskleidžia trečiosioms šalims 
neįslaptintų duomenų, kuriuos ji tvarko 
arba gauna ir kuriuos pateiktame 
pagrįstame prašyme prašoma laikyti 
visiškai ar iš dalies konfidencialiais. Jei 
agentūra mano, kad visą informaciją ar 
jos dalį galima atskleisti, ji, prieš 
atskleisdama šią informaciją, 
konsultuojasi su ją pateikusia šalimi.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama didesnio skaidrumo reikalaujant, kad asmuo, prašantis konfidencialumo, paaiškintų 
savo prašymo motyvus, ir siekiama suteikti agentūrai galimybę atskleisti tokią, ES 
neįslaptintą, informaciją prieš tai pasikonsultavus, jei ji mano, jog informacija nėra (visiškai 
ar iš dalies) konfidenciali.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdančioji taryba gali nuspręsti leisti 
agentūrai tvarkyti slaptą informaciją.
Tokiu atveju valdančioji taryba priima su 
atitinkamomis Komisijos tarnybomis
suderintas vidaus veiklos taisykles, kaip 
taikyti 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
sprendime 2001/844/EB, EAPB, 
Euratomas, iš dalies keičiančiame jos 
darbo tvarkos taisykles, nustatytus 
saugumo principus. Tai apima, inter alia, 
įslaptintos informacijos tvarkymo ir 
saugojimo bei keitimosi ja nuostatas.

4. Kad agentūra galėtų tvarkyti slaptą 
informaciją, valdančioji taryba priima su 
Komisija suderintas vidaus veiklos 
taisykles, kaip taikyti 2001 m. lapkričio 29 
d. Komisijos sprendime 2001/844/EB, 
EAPB, Euratomas, iš dalies keičiančiame 
jos darbo tvarkos taisykles, nustatytus 
saugumo principus. Tai apima, inter alia, 
įslaptintos informacijos tvarkymo ir 
saugojimo bei keitimosi ja nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad agentūra galėtų tvarkyti ES įslaptintą informaciją. Priimtas Tarybos 
pakeitimas, kuriame išbraukta nuoroda į Komisijos tarnybas.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros pajamas sudaro įnašas iš 
Europos Sąjungos biudžeto, agentūros 
veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių 
įnašas, kaip numatyta 29 straipsnyje, ir 
valstybių narių įnašas.

1. Agentūros pajamas sudaro įnašas iš
Europos Sąjungos biudžeto, agentūros 
veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašai, 
kaip numatyta 29 straipsnyje, ir 
savanoriški valstybių narių įnašai pinigais 
arba natūra. Savanoriškus įnašus 
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teikiančios valstybės narės dėl tokių įnašų 
negali reikalauti jokių specialių teisių ar 
paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Pridedama frazė „pinigais arba natūra“ apima, pvz., ekspertų paskyrimą šalies skyriaus 
lėšomis, kompiuterinio duomenų tvarkymo pajėgumų užtikrinimą, nuomos apmokėjimą ar bet 
kokį kitą įnašą natūra. Priimta dauguma kitų likusių Tarybos pasiūlytų pakeitimų.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šią pajamų ir išlaidų sąmatą, į kurią taip 
pat įtraukiamas etatų plano projektas ir 
išankstinė veiklos programa, valdančioji 
taryba ne vėliau kaip iki kovo 31 d.
pateikia Komisijai ir valstybėms, su 
kuriomis Europos Sąjunga yra sudariusi 
sutartis pagal 24 straipsnį.

6. Šią pajamų ir išlaidų sąmatą, į kurią taip 
pat įtraukiamas etatų plano projektas ir 
išankstinė veiklos programa, valdančioji 
taryba ne vėliau kaip iki kovo 31 d.
pateikia Komisijai ir valstybėms, su 
kuriomis Europos Sąjunga yra sudariusi 
sutartis pagal 28 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų 
finansinių metų vykdantysis direktorius 
galutines finansines agentūros ataskaitas 
kartu su valdančiosios tarybos nuomone 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams.

7. Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų 
finansinių metų vykdantysis direktorius 
galutines finansines agentūros ataskaitas, 
įskaitant tų finansinių metų biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitas ir Audito 
Rūmų pastabas, kartu su valdančiosios 
tarybos nuomone perduoda Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams.
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Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisinis statusas Teisinis statusas ir būstinė

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūros būstinė yra Briuselyje.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi bendru sprendimu priimto Reglamento 1093/2010 dėl Europos bankininkystės 
institucijos 7 straipsnio pavyzdžiu. Agentūra, kuri oficialiai pakeičia Reglamentu (EB) Nr. 
460/2004 įsteigtą Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, turėtų įsikurti ten, kur ji 
galėtų veiksmingai ir efektyviai veikti visos Sąjungos naudai. Atsižvelgiant į, pvz., užduotis ir 
dažnų asmeninių kontaktų poreikį, tokia vieta yra Briuselis.   

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros darbuotojams, įskaitant 
vykdantįjį direktorių, taikomos Europos 
Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų 
taisyklės ir nuostatos.

1. Agentūros darbuotojams, įskaitant 
vykdantįjį direktorių, taikomos Sąjungos 
pareigūnams ir kitiems darbuotojams 
taikytinos taisyklės ir nuostatai.
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Or. en

Pagrindimas

Priimtas Tarybos pakeitimas.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarkydama asmens duomenis agentūra 
laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
nuostatų.

Tvarkydama asmens duomenis, visų pirma 
vykdydama savo užduotis, agentūra laikosi 
Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų
asmens duomenų apsaugos principų ir
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Priimti Tarybos pakeitimai pridedant „Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų“ prieš 
„asmens duomenų apsaugos principų“.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra gali veikti kartu ir 
bendradarbiauti su kitomis trečiosiomis 
šalimis ir, jei reikia, leisti joms dalyvauti 
atitinkamų sričių veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad tekste būtų kalbama apie paramą tarptautiniam dialogui, bendradarbiavimui ir 
visuotiniam bendram požiūriui.
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Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per trejus metus nuo 34 straipsnyje
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones ir 
remdamasi su valdančiąja taryba sutartais 
įgaliojimais, atlieka vertinimą. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Komisija vertinimą 
atlieka pirmiausia tam, kad nustatytų, ar 
agentūra tebėra veiksminga priemonė ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 34 
straipsnyje nustatytą laikotarpį.

1. Per penkerius metus nuo 33 straipsnyje
nurodytos įsteigimo dienos Komisija, 
atsižvelgdama į visų atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių nuomones, prašo 
nepriklausomos trečiosios šalies atlikti
įvertinimą remiantis su vykdomąja 
valdyba sutartomis sąlygomis. Vertinime 
nustatomas agentūros poveikis ir 
veiksmingumas siekiant 2 straipsnyje 
išvardytų tikslų ir agentūros darbo metodų 
veiksmingumas. Remiantis šiuo įvertinimu 
nustatoma, ar agentūra tebėra veiksminga 
priemonė, ar jos biudžeto planavimas 
tolesniems metams tebėra tinkamas ir ar 
agentūra turėtų veikti ilgiau nei 
33 straipsnyje nustatytą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Be nuorodos į vykdomąją valdybą tekstas atitinka priimtą Tarybos tekstą. Minčiai dėl 
nepriklausomos trečiosios šalies atliekamo vertinimo pritariama ir ENISA tyrime.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdančioji taryba gauna vertinimą ir 
pateikia Komisijai rekomendacijas dėl šio 
reglamento, agentūros ir jos darbo metodų 
pakeitimų. Valdančioji taryba ir 
vykdantysis direktorius atsižvelgia į 
vertinimo rezultatus sudarydami 
daugiametį agentūros veiklos planą.

3. Valdančioji taryba gauna vertinimą ir 
pateikia Komisijai rekomendacijas dėl šio 
reglamento, agentūros, jos biudžeto ir 
darbo metodų pakeitimų. Valdančioji 
taryba ir vykdantysis direktorius 
atsižvelgia į vertinimo rezultatus 
sudarydami daugiametį agentūros veiklos 
planą.
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Or. en

Pagrindimas

Priimtas Tarybos pakeitimas.  

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas su priimančia 
valstybe nare

Bendradarbiavimas su priimančia 
valstybe nare ir susitarimas dėl būstinės

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikiamos nuostatos dėl patalpų, 
suteiktinų agentūrai valstybėje narėje, 
kurioje yra jos būstinė, ir infrastruktūros, 
kurią turi suteikti ta valstybė narė, taip 
pat specialios taisyklės, taikytinos toje 
valstybėje narėje vykdomajam direktoriui, 
valdančiosios tarybos nariams, agentūros 
darbuotojams ir jų šeimos nariams, 
nustatomos agentūros ir tos valstybės 
narės susitarime dėl būstinės, sudarytame 
gavus valdančiosios tarybos pritarimą.

Or. en

Pagrindimas

Plg. Tarpinstitucinės agentūrų reikalų darbo grupės rekomendacijas ir bendru sprendimu 
priimto Reglamento 1093/2010 dėl Europos bankininkystės institucijos 74 straipsnį.
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Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta valstybė narė sudaro geriausias 
įmanomas sąlygas, kad būtų užtikrintas 
tinkamas agentūros veikimas, įskaitant 
daugiakalbį europinį mokyklinį lavinimą 
ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 30 straipsnio 1a dalį (naują).  

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra įsteigiama [...] penkeriems
metams.

Agentūra įsteigiama 2013 m. rugsėjo 13 d.
septyneriems metams.

(Or. en

Pagrindimas

Siekiama trukmę suderinti su daugiamete finansine programa, plg. ENISA tyrimo 5 
rekomendaciją ir kitas vietas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ENISA − Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (toliau − agentūra) buvo įsteigta 
2004 m. kovo mėn. penkerių metų laikotarpiui, kuris vėliau 2008 m. pratęstas iki 2012 m.
kovo mėn. 2010 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė du pasiūlymus: pirmas − dar pratęsti 
agentūros veikimo laikotarpį 18 mėnesių iki 2013 m. rugsėjo mėn., antras − esminis 
pasiūlymas modernizuoti ir pertvarkyti agentūrą. Vienbalsiu Europos Parlamento pritarimu 
buvo nuspręsta pirmiausia pritarti agentūros įgaliojimų pratęsimui siekiant užtikrinti 
artimiausią agentūros ateitį ir suteikti Europos Parlamentui daugiau laiko surengti išsamias 
diskusijas ir atlikti analizę tolesnės agentūros ateities klausimu.

Svarstydami antrąjį Komisijos pasiūlymą dėl agentūros vaidmens atnaujinimo, visų pirma 
turime apsvarstyti, ar agentūra tebėra reikalinga. Per savo gana trumpą gyvavimo laikotarpį 
agentūra padarė labai daug tinklų ir informacijos saugumo srityje, tačiau pranešėjui akivaizdu, 
kad tolesnis esamos formos agentūros egzistavimas nebūtų perspektyvus pasirinkimas siekiant 
spręsti naujus nuolat besivystančio kibernetinio pasaulio uždavinius. Apsvarsčius visus 
argumentus darosi akivaizdu, jog agentūra nepatenkina konkrečių ES lygmens poreikių 
užtikrinti veiksmingesnį ir efektyvesnį suinteresuotųjų šalių koordinavimą nei gali užtikrinti 
valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas.

Europos Parlamento ITRE komitetas nusprendė surengti klausymą ir paprašė atlikti naujausią 
nepriklausomą tyrimą, kuriame būtų apžvelgti įvairūs dabartinio agentūros veikimo aspektai, 
įskaitant klausimą, kaip agentūra gali veiksmingai prisidėti prie tinklų ir informacijos 
saugumo ES ir tarptautiniu mastu. Buvo nurodyta atliekant tyrimą apsvarstyti visas praktines 
priemones, kurios padėtų veiksmingai valdyti agentūrą, įskaitant personalo klausimus ir 
biudžeto aspektus. Tyrimas atliktas itin kruopščiai vadovaujantis Europos Parlamento 
nurodymais ir pateiktas su dvylika agentūros veikimo pagerinimo rekomendacijų. Viena iš šių 
rekomendacijų − užtikrinti ilgesnį agentūros veikimo laikotarpį, Reglamente sumažinti 
neaiškumų dėl vaidmens ir tikslų ir padidinti biudžetą, kad agentūra galėtų vykdyti savo 
užduotis.

Be to, agentūrai turėtų būti priskirtos papildomos užduotys CERT (Kompiuterinių incidentų 
tyrimo tarnybos) atžvilgiu: ji turėtų užtikrinti, kad visos valstybių narių ir Sąjungos CERT 
turėtų pakankamai pažangių pajėgumų ir kad jos atitiktų pačias pažangiausias tarnybas. Be to, 
agentūra turėtų užmegzti ryšius su nacionalinėmis duomenų ir privatumo apsaugos 
institucijomis, kad būtų sprendžiami kovos su kibernetiniu nusikalstamumu tinklų ir 
informacijos saugumo klausimai, ir ji turėtų sugebėti imtis koordinavimo užduoties, kad 
neliktų spragų tose srityse, kur nėra atsakingos ES lygmens institucijos ir kurios priskiriamos 
agentūros kompetencijai.  

Vienas nesenas su tinklų saugumu ir privatumu ir duomenų apsauga susijęs pavyzdys yra Wi-
Fi duomenų rinkimas pagal tą pačią metodiką daugelyje valstybių narių. Nepaisant suderintų 
ES teisės aktų dėl duomenų apsaugos, nėra ES lygmens įstaigos, galinčios padėti koordinuoti 
bendrą analizę ir atsaką, todėl valstybėse narėse taikomi labai skirtingi požiūriai ir 
užtikrinama nevienodo lygio piliečių apsauga, taip pat veiklos vykdytojai susiduria 
nereikalingu neaiškumu ir painiava.
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Kaip matyti iš nesenų įvykių, tinklų ir informacijos saugumas dažnai įgauna visuotinesnį 
mastą, todėl agentūrai turi būti užtikrinta galimybė megzti dialogą ir plėtoti bendradarbiavimą 
su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant bendresnio požiūrio į 
galimas grėsmes.

Be to, 2009 m. atlikus telekomunikacijos teisės aktų sistemos pakeitimus sukurta platforma, 
kuria naudojantis visiems interneto naudotojams bus teikiama standartizuota visuomenei 
svarbi informacija. Kadangi tinklų saugumas yra apskritai bendra gėrybė, kuri labai priklauso 
nuo individualių naudotojų veiksmų ir nuo to, kaip jie apsaugo savo įrangą nuo pavojų, ir 
turint mintyje šių pavojų keliamą riziką patiems individualiems naudotojams, reikėtų 
pasinaudoti galimybe dabar pradėti naudoti tą platformą. Agentūra turi gerų galimybių padėti 
valstybėms narėms teikti reikalingą informaciją, kuri galėtų būti išplatinama individualiems 
naudotojams.  

Be tyrimo keletoje kitų šaltinių buvo pabrėžta, jog neaiškumų dėl tinkamo agentūros 
vaidmens atsiranda dėl skirtingų valstybių narių nuomonių dėl agentūros funkcijų pagal jos 
įstatus ir šie skirtingi požiūriai trukdė agentūrai dirbti savo darbą. Svarbu užtikrinti, jog 
agentūros paskirtis, užduotys ir tikslai būtų aiškesni ir kad dėl to galėtume geriausiai naudotis 
jos vertingais ištekliais. Svarbu, kad siekdami sumažinti neaiškumų ir aiškiau apibrėžti 
agentūros funkcijas nepadarytume šio reglamento pernelyg nelankstaus.

Tinklų ir informacijos saugumo sritis kinta taip greitai, jog tai, kad tinka dabar, gali netikti 
artimoje ateityje, todėl agentūra turi turėti tokią valdymo struktūrą, kuri galėtų lanksčiai 
prisitaikyti prie šių aplinkybių. Šios sparčiai kintančios aplinkybės taip pat turi reikšmės 
agentūros gyvavimo trukmei. Nuolat buvo siūloma, kad agentūra veiktų neribotą laiką ir kad 
ji tvirčiau ir veiksmingiau planuoti ilgalaikius veiksmus. Nors šie argumentai ir yra pagrįsti, 
patirtis rodo, jog, visų pirma, Reglamentas dėl agentūros turėjo būti persvarstytas gana greitai, 
kad būtų einama koja kojon su permainomis. Riboto laikotarpio įgaliojimai reiškia, kad 
turime reguliariai peržiūrėti, ar agentūra ir toliau atlieka savo užduotis, ir, jei reikia, atnaujinti 
tas užduotis arba uždaryti agentūrą, jei jos daugiau nebereikia.

Galiausiai, agentūros būstinė Heraklione Graikijai priklausančioje Kretos saloje taip pat buvo 
prieštaringas klausimas. Nepaisant to, kad dėl technologijų pažangos atsiranda daugiau 
galimybių dirbti atokiose vietovėse, niekas negali pakeisti susitikimo akis į akį. Kai kurie 
apžvalgininkai pabrėžė pasitikėjimo svarbą šiame pasaulyje ir galima sakyti, jog būtina 
megzti asmeninius ryšius siekiant užtikrinti geresnį tinklų saugumą. Agentūros kelionių 
statistika kelia itin didelį susirūpinimą: turima mintyje išlaidos ir kelionėse praleistas laikas.
Vien peržiūrėjus agentūros kelionių statistiką kyla mintis, jog Briuselis būtų gerokai 
tinkamesnė vieta nei kitos. Įsikūrusios Briuselyje agentūros pajėgumai padidėtų visais 
įmanomais būdais: ji galėtų atsakyti į skubius paskutinę minutę teikiamus ES institucijų 
prašymus, plėtotų svarbių ryšių tinklus, dalyvautų svarbiuose renginiuose ir užsitikrintų 
geresnę reputaciją nei turi dabar.

Šis reglamentas, kuriame numatoma sukurti agentūrą, kuri pakeistų 2004 m. Reglamentu 
įsteigtą agentūrą, yra puiki galimybė iš naujo apsvarstyti būstinės vietos klausimą. Be to, 
Europos Parlamentas, vienas iš teisės aktų leidėjų, turėtų aiškiai imtis jam tenkančios 
atsakomybės taip pat spręsti įstaigų, kurias jis sutinka įsteigti, būstinės vietos klausimą, o ne 
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palikti šio klausimo spręsti vien valstybėms narėms nesurengus visuomenės diskusijų. Taigi 
pranešėjas rekomenduoja, kad agentūros būstinės vieta būtų Briuselis.


