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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0521),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0302/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 17. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, kas attiecas uz 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru (ENISA)

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko nodibina 
Savienības Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru (UNISA)

Or. en
                                               
1 OV C 107, 6.4.2011., 58. lpp.
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Pamatojums
Nosaukuma maiņa uzsver to, ka ar šo regulu nodibina iestādi, kas pārņem ar Regulu 
Nr. 460/2004 izveidoto ENISA. Aizstājot vārdu „Eiropas” ar vārdu „Savienība”, sekots 
Padomes piemēram, kas līdzīgu maiņu veikusi visā tekstā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks ekonomikas un 
sabiedrības attīstības faktors. Tiem ir 
vitāla nozīme sabiedrības dzīvē, un tie ir 
kļuvuši par vispārējiem pakalpojumiem 
tāpat kā elektroapgāde un ūdensapgāde. To 
darbības traucējumi var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu, tāpēc jāveic 
aizsardzības un noturības uzlabošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu kritiski svarīgu 
pakalpojumu nepārtrauktību. Arvien 
pieaug ar elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību, jo 
īpaši ar to integritāti un pieejamību, 
saistītas problēmas. Sabiedrībā tas rada 
arvien lielākas bažas — arī tāpēc, ka 
sistēmu sarežģītības, avāriju, kļūdu un pret 
tām vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 
problēmas, kuru sekas var skart fiziskās 
infrastruktūras, kas nodrošina Eiropas 
iedzīvotāju labklājībai kritiski svarīgus 
pakalpojumus.

(1) Elektroniskie sakari, infrastruktūra un 
pakalpojumi ir būtisks faktors, kas tieši un 
netieši ietekmē ekonomikas un sabiedrības 
attīstību. Tiem ir vitāla nozīme sabiedrības 
dzīvē, un tie gan paši ir kļuvuši par 
vispārējiem pakalpojumiem tāpat kā 
elektroapgāde un ūdensapgāde, gan arī 
tiem ir būtiska nozīme, piegādājot 
elektroenerģiju, ūdeni un sniedzot citus 
būtiskus pakalpojumus. To darbības 
traucējumi var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku kaitējumu, tāpēc jāveic 
aizsardzības un noturības uzlabošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu kritiski svarīgu 
pakalpojumu nepārtrauktību. Arvien 
pieaug ar elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību, jo 
īpaši ar to integritāti un pieejamību, 
saistītas problēmas, kuras citstarp attiecas 
uz sakaru infrastruktūras atsevišķām 
sastāvdaļām un programmatūru, ar kuru 
kontrolē šīs sastāvdaļas, uz infrastruktūru 
kopumā un pakalpojumiem, kurus sniedz, 
izmantojot šo infrastruktūru. Sabiedrībā 
tas rada arvien lielākas bažas — arī tāpēc, 
ka sistēmu sarežģītības, avāriju, kļūdu un 
pret tām vērstu uzbrukumu dēļ var rasties 
problēmas, kuru sekas var skart fiziskās 
infrastruktūras, kas nodrošina Eiropas 
iedzīvotāju labklājībai kritiski svarīgus 
pakalpojumus.

Or. en
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Pamatojums
Grozījumi, lai labāk atspoguļotu elektronisko sakaru infrastruktūras elementus un šās 
infrastruktūras plašāku sabiedrisko nozīmi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā.

(4) Dalībvalstu pārstāvji, tiekoties 
2003. gada 13. decembra Eiropadomē, 
nolēma, ka Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra (ENISA), kuru bija 
paredzēts izveidot, pamatojoties uz 
Komisijas iesniegto priekšlikumu, 
atradīsies Grieķijas valdības izraudzītā 
Grieķijas pilsētā. Grieķijas valdība 
noteica, ka ENISA mītnei vajadzētu 
atrasties Iraklijā, Krētā.

Or. en

Pamatojums

Lai papildinātu Komisijas aprakstu par to, kā par ENISA mītnes vietu tika izvēlēta Iraklija. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlaments un Padome 
2004. gadā pieņēma Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūru, lai tā 
sniegtu ieguldījumu ceļā uz augsta līmeņa 
tīklu un informācijas drošību ES un 
palīdzētu attīstīt tīklu un informācijas 
drošības kultūru Eiropas Savienības 
iedzīvotāju, patērētāju, uzņēmumu un 
valsts administrāciju interesēs. Eiropas 
Parlaments un Padome 2008. gadā pieņēma 
Regulu (EK) Nr. 1007/2008, pagarinot 

(5) Eiropas Parlaments un Padome 
2004. gadā pieņēma Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko izveido ENISA, lai tā 
sniegtu ieguldījumu ceļā uz augsta līmeņa 
tīklu un informācijas drošību ES un 
palīdzētu attīstīt tīklu un informācijas 
drošības kultūru Eiropas Savienības 
iedzīvotāju, patērētāju, uzņēmumu un 
valsts administrāciju interesēs. Eiropas 
Parlaments un Padome 2008. gadā pieņēma 
Regulu (EK) Nr. 1007/2008, pagarinot 
Aģentūras pilnvaru termiņu līdz 2012. gada 
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Aģentūras pilnvaru termiņu līdz 2012. gada 
martam.

martam. Eiropas Parlaments un Padome 
2011. gadā pieņēma Regulu (EK) 
Nr. 580/20111, pagarinot Aģentūras 
pilnvaru termiņu līdz 2013. gada 
13. septembrim.
______________
1 OV L 165, 24.6.2011., 3. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopš Aģentūras izveides ar tīklu un 
informācijas drošību saistītās problēmas ir 
mainījušās līdz ar tehnoloģiju, tirgu un 
sociālo un ekonomisko attīstību un ir 
bijušas turpmāku pārdomu un diskusiju 
priekšmets. Cenšoties risināt mainīgās 
problēmas, ES ir pārskatījusi tīklu un 
informācijas drošības jomā izvirzītās 
prioritātes, pieņemot vairākus dokumentus, 
tostarp Komisijas 2006. gada paziņojumu 
Drošas informācijas sabiedrības stratēģija 
— „Dialogs, partnerība un iespējas”, 
Padomes 2007. gada rezolūciju par drošas 
informācijas sabiedrības stratēģiju Eiropā, 
2009. gada paziņojumu par informācijas 
kritiskās infrastruktūras aizsardzību —
„Eiropas aizsardzība pret liela mēroga 
kiberuzbrukumiem un infrastruktūru 
darbības pārrāvumiem — gatavības, 
drošības un noturības uzlabošana”, 
informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (CIIP) veltītās ministru 
konferences prezidentvalsts secinājumus, 
Padomes 2009. gada rezolūciju par Eiropas 
sadarbības pieeju tīklu un informācijas 
drošībai. Atzīts, ka Aģentūra jāmodernizē 
un jānostiprina, lai sekmīgi atbalstītu 
Eiropas iestāžu un dalībvalstu centienus 

(6) Kopš Aģentūras izveides ar tīklu un 
informācijas drošību saistītās problēmas ir 
mainījušās līdz ar tehnoloģiju, tirgu un 
sociālo un ekonomisko attīstību un ir 
bijušas turpmāku pārdomu un diskusiju 
priekšmets. Cenšoties risināt mainīgās 
problēmas, ES ir pārskatījusi tīklu un 
informācijas drošības jomā izvirzītās 
prioritātes, pieņemot vairākus dokumentus, 
tostarp Komisijas 2006. gada paziņojumu
Drošas informācijas sabiedrības stratēģija 
— „Dialogs, partnerība un iespējas”, 
Padomes 2007. gada rezolūciju par drošas 
informācijas sabiedrības stratēģiju Eiropā, 
2009. gada paziņojumu par informācijas 
kritiskās infrastruktūras aizsardzību —
„Eiropas aizsardzība pret liela mēroga 
kiberuzbrukumiem un infrastruktūru 
darbības pārrāvumiem — gatavības, 
drošības un noturības uzlabošana”, 
informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (CIIP) veltītās ministru 
konferences prezidentvalsts secinājumus, 
Padomes 2009. gada rezolūciju par Eiropas 
sadarbības pieeju tīklu un informācijas 
drošībai. Atzīts, ka Aģentūra jāmodernizē 
un jānostiprina, lai sekmīgi atbalstītu 
Eiropas iestāžu, dalībvalstu un nozares 
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attīstīt Eiropas spējas ar tīklu un 
informācijas drošību saistīto problēmu 
risināšanā. Vēlāk Komisija pieņēma un 
Eiropas digitalizācijas programmu, kas ir 
viena no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām. Šīs visaptverošās 
programmas mērķis ir izmantot un attīstīt 
IST potenciālu, lai pārvērstu to ilgtspējīgā 
izaugsmē un jauninājumos. Viena no 
galvenajām šajā visaptverošajā programmā 
izvirzītajām prioritātēm paredz vairot 
uzticību un pārliecību par informācijas 
sabiedrību. Tajā paziņots arī par vairākām 
darbībām, kuras Komisija veiks šajā jomā, 
un viena no šādām darbībām ir šis 
priekšlikums.

centienus attīstīt Eiropas spējas ar tīklu un 
informācijas drošību saistīto problēmu 
risināšanā. Vēlāk Komisija pieņēma un 
Eiropas digitalizācijas programmu, kas ir 
viena no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvām. Šīs visaptverošās 
programmas mērķis ir izmantot un attīstīt 
IST potenciālu, lai pārvērstu to ilgtspējīgā 
izaugsmē un jauninājumos. Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 6. jūlija rezolūcijā 
par platjoslu Eiropā — ieguldījumu 
digitāli virzītā izaugsmē1 vēl vairāk 
uzsvērts, cik svarīga ir tīklu un 
informācijas drošība. Viena no 
galvenajām šajā visaptverošajā programmā 
izvirzītajām prioritātēm paredz vairot 
uzticību un pārliecību par informācijas 
sabiedrību. Tajā paziņots arī par vairākām 
darbībām, kuras Komisija veiks šajā jomā, 
un viena no šādām darbībām ir šis 
priekšlikums.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Komisijai jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un pēc pieprasījuma 
palīdzību ar tīklu un informācijas drošību 
saistītos jautājumos un uz ko dalībvalstis 

(7) Iekšējā tirgus pasākumi elektronisko 
sakaru drošības un plašākā nozīmē tīklu un 
informācijas drošības jomā dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm jāpiemēro tehniski un 
organizatoriski dažādos veidos. Šo prasību 
nesaskaņota piemērošana var radīt 
neefektīvus risinājumus un šķēršļus iekšējā 
tirgū. Tāpēc Eiropas līmenī jārada 
kompetences centrs, kas sniedz ieteikumus, 
konsultācijas un palīdzību ar tīklu un 
informācijas drošību saistītos jautājumos 
un uz ko dalībvalstis un Savienības
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un Eiropas iestādes var paļauties. Aģentūra 
var apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis un Komisiju, un līdz 
ar to arī uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu 
tām ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā 
tirgus netraucētas darbības nodrošināšanā.

iestādes var paļauties. Aģentūra var 
apmierināt šīs vajadzības, attīstot un 
saglabājot augsta līmeņa kompetenci un 
atbalstot dalībvalstis, Savienības iestādes 
un uzņēmēju aprindas, lai palīdzētu tām 
ievērot tiesiskās un reglamentējošās 
prasības tīklu un informācijas drošības 
jomā, kā arī palīdzot kopumā izvairīties no 
liekām un atšķirīgām prasībām, kuras 
rada papildu izmaksas uzņēmumiem, 
sadrumstalotību un šķēršļus iekšējā tirgū, 
tādējādi sniedzot ieguldījumu iekšējā tirgus 
netraucētas darbības nodrošināšanā.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „Savienības iestādes” izmantoti, sekojot Padomes piemēram, un iepriekšējais teksts 
„Eiropas iestādes” jāgroza visā tekstā, neparedzot papildu individuālus grozījumus. Pirmais 
grozījums 7. apsvērumā norāda, ka teksts attiecas uz visām iestādēm, ne tikai uz Komisiju. 
Atsauce uz atšķirīgajām prasībām, izmaksām un sadrumstalotību uzsver to, cik liels ir 
Aģentūras devums iekšējam tirgum. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Aģentūrai jāpilda pienākumi, kas tai 
uzticēti saskaņā ar elektronisko sakaru 
jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
vispārīgi jāpalīdz paaugstināt elektronisko 
sakaru drošības līmeni, tostarp daloties 
pieredzē un sniedzot konsultācijas, un 
veicinot paraugprakses apmaiņu. 

(8) Aģentūrai būtu jāpilda pienākumi, kas 
tai uzticēti saskaņā ar ES tiesību aktiem
elektronisko sakaru jomā un vispārīgi 
jāpalīdz paaugstināt elektronisko sakaru 
drošības līmeni, tostarp daloties pieredzē 
un sniedzot konsultācijas, un veicinot 
paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Pamatojums
Aģentūrai būtu jāpilda pienākumi, kas tai uzticēti saskaņā ar ES tiesību aktiem kopumā, nevis 
tikai ar spēkā esošiem tiesību aktiem, jo tie laiku pa laikam var mainīties.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūrai jādod ieguldījums tīklu un 
informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES un tīklu un informācijas 
drošības kultūras attīstībā Eiropas 
Savienībā iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(11) Aģentūrai būtu jādod ieguldījums tīklu 
un informācijas drošības augsta līmeņa 
aizsardzībā ES un tīklu un informācijas 
drošības kultūras attīstībā Eiropas 
Savienībā iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi veicinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību. Šajā 
sakarībā Aģentūrai būtu jāpiešķir 
nepieciešamie budžeta līdzekļi, lai tā līdz 
savu pilnvaru otrā gada beigām un pēc 
konsultācijām ar visām ieinteresētajām 
personām varētu iesniegt vispusīgu 
analīzi par Eiropas kiberdrošības 
stratēģijas izstrādi.

Or. en

Pamatojums
Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 2. Budžeta komitejas ierosinātajā grozījumā nav 
atbilstošu materiālo normu, taču tās kā papildu uzdevums ir iekļautas citā grozījumā. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Aģentūras pienākumu kopumā 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. 
Jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm 
novērtētu tīklu un informācijas drošības 
stāvokli Eiropā. Aģentūrai jānodrošina 
koordinācija ar dalībvalstīm un Eiropā 

(12) Aģentūras pienākumu kopumā būtu 
jānorāda tās mērķu sasniegšanas ceļi, 
vienlaikus ļaujot tai darboties elastīgi. Būtu 
jānosaka, ka Aģentūras pienākums ir vākt 
attiecīgu informāciju un datus, kas 
nepieciešami, lai veiktu to risku analīzi, 
kuri apdraud elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu drošību un 
noturību, un sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Komisiju novērtētu tīklu un informācijas 
drošības stāvokli Eiropā. Aģentūrai būtu 
jānodrošina koordinācija ar dalībvalstīm 
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jāuzlabo sadarbība ieinteresēto personu 
starpā, jo īpaši iesaistot Aģentūras 
pasākumos kompetentās dalībvalstu 
iestādes un tīklu un informācijas drošības 
jomas privātā sektora ekspertus. Aģentūrai 
jāatbalsta Komisija un dalībvalstis to 
dialogā ar nozares pārstāvjiem, lai risinātu 
ar datoru aparatūras un programmatūras 
produktiem saistītas drošības problēmas, 
tādējādi palīdzot īstenot sadarbības pieeju 
tīklu un informācijas drošībai.

un Savienības iestādēm un Eiropā jāuzlabo 
sadarbība ieinteresēto personu starpā, jo 
īpaši iesaistot Aģentūras pasākumos 
kompetentās dalībvalstu iestādes un 
attiecīgo jomu privātā sektora ekspertus. 
Aģentūrai būtu jāatbalsta Komisija un 
dalībvalstis to dialogā ar nozares 
pārstāvjiem, lai risinātu ar datoru 
aparatūras un programmatūras produktiem 
saistītas drošības problēmas, tādējādi 
palīdzot īstenot sadarbības pieeju tīklu un 
informācijas drošībai.

Or. en

Pamatojums
Teksta „attiecīgo jomu” izmantošana norāda, ka tīklu un informācijas drošība ir svarīga arī 
attiecībā uz, piemēram, privātumu un datu aizsardzību. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jākļūst par atskaites punktu, 
kas rada uzticību ar neatkarību, 
konsultāciju un izplatītās informācijas 
kvalitāti, procedūru un darbības metožu 
pārredzamību un neatlaidību tai uzticēto 
pienākumu izpildē. Aģentūrai jāpamatojas 
uz dalībvalstu un ES centieniem, tāpēc 
uzticētie pienākumi tai jāpilda, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, un jābūt 
gatavai uzklausīt nozares pārstāvjus un
citas attiecīgas ieinteresētās personas. 
Turklāt Aģentūrai būtu jāizmanto privātā 
sektora piedāvātais atbalsts un sadarbības 
iespējas, jo tiem ir svarīga loma 
elektronisko sakaru, infrastruktūru un 
pakalpojumu drošības garantēšanā.

(13) Aģentūrai būtu jākļūst par atskaites 
punktu un jārada uzticība ar neatkarību, 
konsultāciju un izplatītās informācijas 
kvalitāti, procedūru un darbības metožu 
pārredzamību un neatlaidību tai uzticēto 
pienākumu izpildē. Aģentūrai būtu 
jāpamatojas uz dalībvalstu un ES 
centieniem, tāpēc uzticētie pienākumi tai 
jāpilda, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm 
un Savienības iestādēm. Aģentūrai būtu
jāuztur kontakti ar nozares pārstāvjiem un
citām attiecīgām ieinteresētām personām 
un jāizmanto privātā sektora piedāvātais 
atbalsts un sadarbības iespējas, kam ir 
izšķiroša loma elektronisko sakaru, 
infrastruktūru un pakalpojumu drošības 
garantēšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes Aģentūrai jāsniedz 
Komisijai konsultācijas atzinumu, 
tehniskas un sociālas un ekonomiskas 
analīzes veidā, lai palīdzētu izstrādāt 
politiku tīklu un informācijas drošības 
jomā. Turklāt pēc dalībvalstu un Eiropas 
iestāžu pieprasījuma Aģentūrai jāpalīdz 
tām izstrādāt politiku un attīstīt spējas tīklu 
un informācijas drošības jomā.

(15) Aģentūrai būtu jāsniedz Komisijai 
konsultācijas atzinumu, tehniskas un 
sociālas un ekonomiskas analīzes veidā, lai 
palīdzētu izstrādāt politiku tīklu un 
informācijas drošības jomā. Turklāt 
Aģentūrai būtu jāpalīdz dalībvalstīm un
Savienības iestādēm izstrādāt politiku un 
attīstīt spējas tīklu un informācijas drošības 
jomā.

Or. en

Pamatojums
Parasti Aģentūrai vajadzētu būt spējīgai rīkoties pēc savas iniciatīvas.   

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Aģentūrai jāpalīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm veidot un uzlabot 
pārrobežu spējas un gatavību novērst, 
atklāt, mazināt un risināt tīklu un 
informācijas drošības problēmas un 
incidentus, atvieglojot sadarbību 
dalībvalstu starpā un dalībvalstu un 
Komisijas sadarbību. Šajā nolūkā 
Aģentūrai jāuzņemas aktīva loma, atbalstot 
dalībvalstis, kas pastāvīgi cenšas uzlabot 
savas reaģēšanas spējas un rīko un vada 
drošības incidentu risināšanai veltītas 
valsts un Eiropas mēroga mācības.

(16) Aģentūrai būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
un Savienības iestādēm veidot un uzlabot 
pārrobežu spējas un gatavību novērst, 
atklāt, mazināt un risināt tīklu un 
informācijas drošības problēmas un 
incidentus, atvieglojot sadarbību 
dalībvalstu starpā, dalībvalstu un Komisijas 
un dalībvalstu un citu Savienības iestāžu 
sadarbību. Šajā nolūkā Aģentūrai būtu 
jāuzņemas aktīva loma, atbalstot 
dalībvalstis, kas pastāvīgi cenšas uzlabot 
savas reaģēšanas spējas un rīko un vada 
drošības incidentu risināšanai veltītas 
valsts un Eiropas mēroga mācības.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai labāk izprastu tīklu un 
informācijas drošības jomas problēmas, 
Aģentūrai jāanalizē pastāvošie un jaunie 
riski. Tādēļ tai sadarbībā ar dalībvalstīm un 
attiecīgos gadījumos sadarbībā ar 
statistikas iestādēm jāvāc attiecīga 
informācija. Turklāt Aģentūrai jāpalīdz 
dalībvalstīm un Eiropas iestādēm un 
struktūrām vākt, analizēt un izplatīt ar tīklu 
un informācijas drošību saistītus datus.

(18) Lai labāk izprastu tīklu un 
informācijas drošības jomas problēmas, 
Aģentūrai jāanalizē pastāvošie un jaunie 
riski. Tādēļ tai sadarbībā ar dalībvalstīm un 
attiecīgos gadījumos sadarbībā ar 
statistikas un citām iestādēm būtu jāvāc 
attiecīga informācija. Turklāt Aģentūrai 
jāpalīdz dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm un struktūrām vākt, analizēt un 
izplatīt ar tīklu un informācijas drošību 
saistītus datus.

Or. en

Pamatojums
Arī citas iestādes var sniegt attiecīgu informāciju par riskiem, tostarp privātas organizācijas. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento publisko struktūru sadarbība, 
jo īpaši atbalstot paraugprakses un 
izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi un apmaiņu. 
Šo uzdevumu atvieglos labāka informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Aģentūrai arī 
jāatbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbība ES līmenī, cita starpā 
veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

(20) Aģentūrai jāatvieglo dalībvalstu 
kompetento publisko struktūru sadarbība, 
jo īpaši atbalstot paraugprakses un 
izglītības un informētības uzlabošanas 
programmu standartu izstrādi un apmaiņu. 
Šo uzdevumu atvieglos labāka informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm. Aģentūrai 
būtu jāpalīdz vairot elektronisko sakaru, 
infrastruktūras un pakalpojumu 
individuālo lietotāju izpratni, tostarp 
palīdzot dalībvalstīm sagatavot attiecīgu 
sabiedrību interesējošu informāciju par 
tīklu un informācijas drošību. Aģentūrai 
arī jāatbalsta publisko un privāto 
ieinteresēto personu sadarbība ES līmenī, 
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cita starpā veicinot informācijas apmaiņu, 
informētības uzlabošanas kampaņas un 
izglītības un mācību programmas.

Or. en

Pamatojums
Turpinot to, kas tika uzsākts ar 2009. gadā pieņemto tiesību aktu kopumu telekomunikāciju 
jomā, arī Universālajā pakalpojuma direktīvā ir paredzēta platforma standartizētas un viegli 
saprotamas sabiedrību interesējošas informācijas sagatavošanai un piegādei visiem interneta 
lietotājiem, piemēram, attiecībā uz drošības riskiem. Aģentūrai ir labas iespējas palīdzēt 
dalībvalstīm izmantot šo platformu, un tam vajadzētu padarīt Aģentūru arī labāk zināmu 
iedzīvotājiem. Organizācijas US-CERT tīmekļa vietne sniedz piemērus tādiem informācijas 
veidiem, kurus varētu apsvērt —  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Aģentūras darbā jāizmanto 
pētniecības, izstrādes un tehnoloģiju 
novērtēšanas procesi, jo īpaši tie, kas 
notiek saskaņā ar dažādām Eiropas 
Savienības pētniecības iniciatīvām.

(22) Aģentūras darbā jāizmanto 
pētniecības, izstrādes un tehnoloģiju 
novērtēšanas procesi, tostarp tie, kas notiek 
saskaņā ar dažādām Eiropas Savienības 
pētniecības iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ja tas ir vajadzīgi un lietderīgi 
attiecībā uz Aģentūras darbības jomu,
mērķiem un pienākumu izpildi, Aģentūrai 
jāapmainās ar pieredzi un vispārīgu 
informāciju ar struktūrām un aģentūrām, 
kas izveidotas saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem un nodarbojas ar 
tīklu un informācijas drošības jautājumiem.

(23) Ja tas ir vajadzīgi un lietderīgi 
attiecībā uz Aģentūras mērķiem un 
pienākumu izpildi, Aģentūrai jāapmainās 
ar pieredzi un vispārīgu informāciju ar 
struktūrām un aģentūrām, kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem un nodarbojas ar tīklu un 
informācijas drošības jautājumiem.
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Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu 1. panta jauno virsrakstu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ar kibernoziedzības apkarošanu 
saistītos drošības jautājumos sadarbojoties 
ar tiesībsargājošajām struktūrām, Aģentūra
ņem vērā pastāvošos informācijas avotus
un tīklus, piemēram, kontaktpunktus, kas 
minēti priekšlikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām, ar kuru atceļ 
Pamatlēmumu 2005/222/JHA, vai Eiropola 
Augsto tehnoloģiju noziedzības 
apkarošanas nodaļu vadītāju darba grupu. 

(24) Ar kibernoziedzības apkarošanu 
saistītos drošības jautājumos sadarbojoties 
ar tiesībsargājošajām struktūrām, 
Aģentūrai būtu jāņem vērā pastāvošie
informācijas avoti un tīkli, piemēram, 
kontaktpunkti, kas minēti priekšlikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 
par uzbrukumiem informācijas sistēmām, 
ar kuru atceļ Pamatlēmumu 2005/222/JHA, 
un Eiropola Augsto tehnoloģiju 
noziedzības apkarošanas nodaļu vadītāju 
darba grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai Aģentūra pilnīgi sasniegtu 
izvirzītos mērķus, tai jāsadarbojas ar 
tiesībsargājošajām struktūrām un 
privātuma aizsardzības iestādēm, uzsverot 
un pienācīgi risinot ar kibernoziedzības 
apkarošanu saistītos tīklu un informācijas 
drošības jautājumus. Šo iestāžu pārstāvjiem 
būtu jākļūst par pilntiesīgām Aģentūras 
ieinteresētajām personām, kas ir 
pārstāvētas tās pastāvīgajā ieinteresēto 

(25) Lai Aģentūra pilnīgi sasniegtu 
izvirzītos mērķus, tai būtu jāsadarbojas ar 
valstu un Savienības tiesībsargājošajām 
struktūrām, valstu datu un privātuma 
aizsardzības iestādēm, piemēram, valstu 
regulatoriem un datu aizsardzības 
iestādēm, kā arī Savienības datu un 
privātuma aizsardzības iestādēm, 
piemēram, apvienotajām uzraudzības 
iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju, uzsverot un pienācīgi risinot 
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personu grupā. ar kibernoziedzības apkarošanu saistītos 
tīklu un informācijas drošības jautājumus, 
kā arī ar tiem saistītus datu un privātuma 
aizsardzības aspektus. Šo iestāžu un 
struktūru pārstāvjiem būtu jākļūst par 
pilntiesīgām Aģentūras ieinteresētajām 
personām, nodrošinot pārstāvniecību tās 
pastāvīgajā ieinteresēto personu grupā.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu jautājumu par daudzajām struktūrām, ar kurām Aģentūrai būtu jāsadarbojas un 
kuras izpilddirektors var izvēlēties, lai izveidotu pastāvīgo ieinteresēto personu grupu, turklāt 
nedz ierobežojot šo izvēli (Padomes 2011. gada 12. maija progresa ziņojums attiecas tikai uz 
„Savienības tiesību aktus” īstenojošām iestādēm), nedz arī īpaši norādot uz kādu konkrētu 
struktūru. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Aģentūrai turklāt būtu jāspēj 
palīdzēt izstrādāt saskaņotu Savienības 
reakciju uz incidentiem, kas attiecas uz 
tīklu un informācijas drošību un skar 
vairākas dalībvalstis, un šādi jārīkojas 
gadījumos, ja nevienai citai Savienības 
mēroga struktūrai nav īpašas 
kompetences, kā arī šāda darbība 
jāsaskaņo ar attiecīgo dalībvalsti un 
Savienības struktūrām.

Or. en

Pamatojums
Vairākās dalībvalstīs vienādā veidā veiktai, piemēram, bezvadu interneta pieejas (wi-fi) datu 
iegūšanai vajadzētu notikt atbilstoši koordinētai ES mēroga pieejai, jo īpaši ņemot vērā, ka 
pastāv saskaņoti ES tiesību akti. Ļoti atšķirīga valstu reakcija uz šādiem gadījumiem 
apliecina sadrumstalotību un to, ka nav koordinējošas Savienības iestādes, un tas negatīvi 
ietekmē gan privātpersonas, gan uzņēmumus. Aģentūra ir labi piemērota, lai uzņemtos 
nepieciešamo koordinējošo lomu. 
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas 
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei un Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 
98/34/EK, kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, un 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti. 

(27) Pildot savus pienākumus, Aģentūra 
nedrīkst ierobežot kompetenci un 
preventīvi ietekmēt, apgrūtināt vai dublēt 
attiecīgās pilnvaras un pienākumus, kas 
uzticēti dalībvalstu regulatīvajām iestādēm 
saskaņā ar elektronisko komunikāciju tīklu 
un pakalpojumu direktīvām, kā arī ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
Nr. 1211/2009 izveidotajai Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādei un Direktīvā 2002/21/EK minētajai 
Komunikāciju komitejai, Eiropas 
standartizācijas struktūrām, dalībvalstu 
standartizācijas struktūrām un pastāvīgajai 
komitejai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 
98/34/EK, kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā, un 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm saistībā 
ar personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šo datu brīvu 
apriti, un Aģentūrai būtu jāstiprina šo 
iestāžu loma.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Aģentūras organizatoriskā struktūra 
būtu jāvienkāršo un jāstiprina, lai 
nodrošinātu lielāku efektivitāti un 
izmaksu lietderību, vienlaikus nodrošinot 
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nepārtrauktu Komisijas un dalībvalstu 
augsta līmeņa pārstāvniecību.

Or. en

Pamatojums

Skatīt, piemēram, grozījumus, ar kuriem atceļ ieinteresēto personu un darba struktūru 
pārstāvniecību valdē, izveido nelielu izpildvaldi un nodrošina lēmumu pieņemšanas spēju. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu efektīvu Aģentūras 
darbu, dalībvalstīm un Komisijai jābūt
pārstāvētām tās valdē, kam būtu jānosaka 
Aģentūras darbības vispārīgais virziens un 
jāgādā, lai tā pilda savus pienākumus 
saskaņā ar šo regulu. Valde jāpilnvaro 
izstrādāt budžetu, pārbaudīt tā izpildi, 
pieņemt atbilstošus finanšu noteikumus, 
noteikt pārredzamas darba procedūras 
Aģentūras lēmumu pieņemšanai, 
apstiprināt Aģentūras darba programmu, 
pieņemt savu reglamentu un Aģentūras 
darbības iekšējos noteikumus, iecelt amatā 
izpilddirektoru un lemt par viņa pilnvaru 
termiņa pagarināšanu vai izbeigšanu. 
Jāparedz, ka valde var veidot darba 
struktūras, kas tai palīdz pildīt 
pienākumus, piemēram, izstrādā tās 
lēmumus vai uzrauga to izpildi. 

(28) Lai nodrošinātu efektīvu Aģentūras 
darbu, dalībvalstīm un Komisijai attiecīgā 
līmenī vajadzētu būt pārstāvētām tās valdē, 
kam būtu jānosaka Aģentūras darbības 
vispārīgais virziens un jāgādā, lai tā pilda 
savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. 
Valde būtu jāpilnvaro izstrādāt budžetu, 
pārbaudīt tā izpildi, pieņemt atbilstošus 
finanšu noteikumus, noteikt pārredzamas 
darba procedūras Aģentūras lēmumu 
pieņemšanai, apstiprināt Aģentūras darba 
programmu, pieņemt savu reglamentu un 
Aģentūras darbības iekšējos noteikumus, 
iecelt amatā izpilddirektoru un lemt par 
viņa pilnvaru termiņa pagarināšanu vai 
izbeigšanu, ņemot vērā attiecīgi Eiropas 
Parlamenta apstiprinājuma vai atzinumu. 
Valdei būtu jāizveido izpildvalde, kas tai 
palīdz pildīt pienākumus.

Or. en

Pamatojums
Lai stiprinātu Aģentūru un nodrošinātu tai pienācīgu uzmanību, valdes un izpildvaldes 
locekļiem vajadzētu būt augsta līmeņa pārstāvjiem. Izpildvaldes locekļu iecelšana būtu 
jāapstiprina Eiropas Parlamentā, kā tas ir, piemēram, Eiropas Banku iestādes izpilddirektora 
iecelšanas gadījumā. Valdes darba struktūras pēc izpildvaldes izveides kļūst nevajadzīgas 
(skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 5). 
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai Aģentūras darbība būtu sekmīga, 
tās izpilddirektors jāieceļ, ņemot vērā 
nopelnus un ar dokumentiem apliecinātas 
administratīvā un pārvaldības darba 
iemaņas, kā arī kompetenci un pieredzi 
tīklu un informācijas drošības jomā, 
turklāt, organizējot Aģentūras iekšējo 
darbību, viņam jāpilda savi pienākumi 
pilnīgi neatkarīgi. Šajā nolūkā 
izpilddirektoram jāsagatavo priekšlikums 
Aģentūras darba programmai, iepriekš 
apspriežoties ar Komisijas dienestiem un 
pastāvīgo ieinteresēto personu grupu, un 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu Aģentūras darba programmas 
pienācīgu izpildi. Izpilddirektoram katru 
gadu jāsagatavo un jāiesniedz valdei 
darbības pārskata projekts, jāizstrādā 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes 
projekts un jāizpilda budžets.

(29) Tāpat kā visu Savienības aģentūru 
gadījumā, lai Aģentūras darbība būtu 
sekmīga, tās izpilddirektors jāieceļ, ņemot 
vērā nopelnus un ar dokumentiem 
apliecinātas administratīvā un pārvaldības 
darba iemaņas, kā arī kompetenci un 
pieredzi tīklu un informācijas drošības 
jomā, turklāt, organizējot Aģentūras 
iekšējo darbību, viņam jāpilda savi 
pienākumi pilnīgi neatkarīgi. Šajā nolūkā 
izpilddirektoram būtu jāsagatavo 
priekšlikums Aģentūras darba programmai, 
iepriekš apspriežoties ar Komisiju un 
pastāvīgo ieinteresēto personu grupu, un 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu Aģentūras darba programmas 
pienācīgu izpildi. Izpilddirektoram katru 
gadu būtu jāsagatavo un jāiesniedz valdei 
darbības pārskata projekts, jāizstrādā 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes 
projekts un jāizpilda budžets.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 12. panta grozījumu, kurā atbalstīts Padomes viedoklis, ka būtu jāiesaista nevis 
Komisijas dienesti, bet pati Komisija. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Izpilddirektoram jābūt iespējai veidot 
ad hoc darba grupas, lai risinātu konkrētus 
jautājumus, jo īpaši zinātniskus, tehniskus, 
juridiskus, sociālus un ekonomiskus. 

(30) Izpilddirektoram jābūt iespējai veidot 
ad hoc darba grupas, lai risinātu konkrētus 
jautājumus, jo īpaši zinātniskus, tehniskus, 
juridiskus, sociālus un ekonomiskus. 
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Veidojot ad hoc darba grupas, 
izpilddirektoram būtu jācenšas iesaistīt un 
izmantot attiecīgus ārējus ekspertus, lai 
Aģentūra varētu piekļūt jaunākajai 
informācijai par drošības problēmām, kas 
rodas informācijas sabiedrības attīstības 
procesā. Aģentūrai jāgādā, lai ad hoc
darba grupu locekļi tiktu izraudzīti saskaņā 
ar augstākajiem kompetences standartiem, 
nodrošinot dalībvalstu administrāciju, 
privātā sektora, tostarp nozares, lietotāju un 
tīklu un informācijas drošības jomas 
akadēmisko ekspertu pienācīgu 
pārstāvniecības līdzsvaru atbilstoši 
konkrēti risināmajiem jautājumiem. 
Aģentūra pēc vajadzības katrā konkrētā 
gadījumā atsevišķi darba grupās var 
iesaistīt atsevišķus attiecīgajā jomā atzītus 
ekspertus. Viņu izmaksas būtu jāsedz 
Aģentūrai saskaņā ar tās iekšējiem 
noteikumiem un spēkā esošajiem finanšu 
noteikumiem.

Veidojot ad hoc darba grupas, 
izpilddirektoram būtu jācenšas iesaistīt un 
izmantot attiecīgus ārējus ekspertus, lai 
Aģentūra varētu piekļūt jaunākajai 
informācijai par drošības problēmām, kas 
rodas informācijas sabiedrības attīstības 
procesā. Izpilddirektoram būtu jāgādā, lai 
ad hoc darba grupu locekļi tiktu izraudzīti 
saskaņā ar augstākajiem kompetences 
standartiem, nodrošinot dalībvalstu 
administrāciju, Savienības iestāžu, privātā 
sektora, tostarp nozares, lietotāju un tīklu 
un informācijas drošības jomas 
akadēmisko ekspertu pienācīgu 
pārstāvniecības līdzsvaru atbilstoši 
konkrēti risināmajiem jautājumiem. 
Izpilddirektors pēc vajadzības katrā 
konkrētā gadījumā atsevišķi darba grupās 
var iesaistīt atsevišķus attiecīgajā jomā 
atzītus ekspertus. Viņu izmaksas būtu 
jāsedz Aģentūrai saskaņā ar tās iekšējiem 
noteikumiem un spēkā esošajiem finanšu 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Aģentūrai jābūt pastāvīgai ieinteresēto 
personu grupai — padomdevēju struktūrai, 
kas uzturētu regulāru dialogu ar privāto 
sektoru, patērētāju organizācijām un citām 
attiecīgām ieinteresētajām personām. 
Pastāvīgajai ieinteresēto personu grupai, ko 
saskaņā ar izpilddirektora priekšlikumu 
izveido valde, galvenokārt jārisina visām
ieinteresētajām personām svarīgi jautājumi 
un par tiem jāinformē Aģentūra. 
Vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
sanāksmju darba kārtību izpilddirektors var 
uzaicināt piedalīties grupas sanāksmēs 

(31) Aģentūrai jābūt pastāvīgai ieinteresēto 
personu grupai — padomdevēju struktūrai, 
kas uzturētu regulāru dialogu ar privāto 
sektoru, patērētāju organizācijām un citām 
attiecīgām ieinteresētajām personām. 
Pastāvīgajai ieinteresēto personu grupai, ko 
saskaņā ar izpilddirektora priekšlikumu 
izveido valde, galvenokārt jārisina 
ieinteresētajām personām svarīgi jautājumi 
un par tiem jāinformē Aģentūra. 
Vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
sanāksmju darba kārtību izpilddirektors var 
uzaicināt piedalīties grupas sanāksmēs 
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Eiropas Parlamenta un citu attiecīgu 
struktūru pārstāvjus. 

Eiropas Parlamenta un citu attiecīgu 
struktūru pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgajai ieinteresēto personu grupai vajadzētu spēt risināt jautājumus pat tad, ja tie nav 
svarīgi visām ieinteresētajām personām šajā grupā, jo īpaši ņemot vērā grupas sastāva 
paplašināšanos.  

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Aģentūra darbojas i) saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, t. i., ar tīklu un 
informācijas drošību saistītajos jautājumos 
nodrošina pienācīgu dalībvalstu 
koordinācijas līmeni un uzlabo valstu 
politikas efektivitāti, tādējādi radot 
pievienoto vērtību, un ii) saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, nepārsniedzot 
to, kas vajadzīgs šajā regulā izklāstīto 
mērķu sasniegšanai. 

(32) Aģentūra darbojas i) saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, t. i., ar tīklu un 
informācijas drošību saistītajos jautājumos 
nodrošina pienācīgu dalībvalstu un valsts 
iestāžu koordinācijas līmeni un uzlabo 
valstu politikas efektivitāti, tādējādi radot 
pievienoto vērtību, un ii) saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, nepārsniedzot 
to, kas vajadzīgs šajā regulā izklāstīto 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Aģentūrai savā darbības jomā, mērķos 
un pienākumu pildīšanā jo īpaši jāievēro 
Eiropas iestādēm piemērojamie noteikumi 
un dalībvalstu tiesību akti, kas attiecas uz 
konfidenciālu dokumentu apstrādi. Valdei 
jābūt pilnvarotai pieņemt lēmumus, kas 
Aģentūrai ļauj apstrādāt klasificētu 

(34) Aģentūrai savā darbības jomā, mērķos 
un pienākumu pildīšanā jo īpaši būtu 
jāievēro Eiropas iestādēm piemērojamie 
noteikumi un dalībvalstu tiesību akti, kas 
attiecas uz konfidenciālu dokumentu 
apstrādi. Valdei būtu jāpieņem lēmumi, 
kas Aģentūrai ļauj apstrādāt klasificētu 
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informāciju. informāciju.

Or. en

Pamatojums

Valdes pienākums būtu nodrošināt, lai Aģentūra var strādāt ar klasificētu informāciju.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu 
autonomiju un neatkarību, tai jāpiešķir 
atsevišķs budžets, kura ieņēmumus veido 
galvenokārt ES un Aģentūras darbā 
iesaistīto trešo valstu iemaksas. Jānosaka, 
ka mītnes dalībvalsts un pārējās 
dalībvalstis drīkst veikt brīvprātīgas 
iemaksas Aģentūras budžetā. Savienības 
budžeta procedūru turpina piemērot 
attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir 
no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 
Turklāt Revīzijas palātai jāveic finanšu 
pārskatu revīzija.

(35) Lai garantētu Aģentūras pilnīgu 
autonomiju un neatkarību un ļautu tai 
veikt jaunus un papildu uzdevumus, 
tostarp neparedzētus ārkārtas uzdevumus, 
tai jāpiešķir pietiekams un atsevišķs 
budžets, kura ieņēmumus veido 
galvenokārt ES un Aģentūras darbā 
iesaistīto trešo valstu iemaksas. Jānosaka, 
ka mītnes dalībvalsts un pārējās 
dalībvalstis drīkst veikt brīvprātīgas 
iemaksas Aģentūras budžetā. Savienības
budžeta procedūru turpina piemērot 
attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir 
no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 
Turklāt Revīzijas palātai būtu jāveic 
finanšu pārskatu revīzija, lai nodrošinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību.

Or. en

Pamatojums
Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 3 ar papildinājumu, kas paredz iespēju 
palielināt izdevumus neparedzētu ārkārtas situāciju gadījumā. 
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Aģentūrai jāturpina ar Regulu 
Nr. 460/2004 izveidotās ENISA darbs. 
Dalībvalstu pārstāvju 2003. gada 
13. decembra Eiropadomes sanāksmes 
lēmuma satvarā uzņemošajai dalībvalstij 
jāsaglabā un jāattīsta pašreizējie praktiskie 
pasākumi, lai nodrošinātu Aģentūras raitu 
un efektīvu darbību, jo īpaši saistībā ar 
Aģentūras sadarbību un atbalstu Komisijai, 
dalībvalstīm un to kompetentajām 
struktūrām, citām Eiropas Savienības 
institūcijām un struktūrām un publiskajām 
un privātajām ieinteresētajām personām 
visā Eiropā.

(36) Aģentūrai būtu jāturpina ar Regulu 
Nr. 460/2004 izveidotās ENISA darbs. 
Uzņemošajai dalībvalstij jāsaglabā un 
jāattīsta praktiskie pasākumi, lai 
nodrošinātu Aģentūras raitu un efektīvu 
darbību, jo īpaši saistībā ar Aģentūras 
sadarbību un atbalstu Komisijai, 
dalībvalstīm un to kompetentajām 
struktūrām, citām Eiropas Savienības 
institūcijām un struktūrām un publiskajām 
un privātajām ieinteresētajām personām 
visā Eiropā.

Or. en

Pamatojums

Šī regula oficiāli nosaka, ka Aģentūra ir ar sākotnējo 2004. gada regulu nodibinātās ENISA 
pēctecis. Tādēļ to neietekmē nekādi lēmumi, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz 
2004. gada regulu. 

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Uz Aģentūras pilnvaru atjaunošanu 
būtu jāattiecina Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1

47. punkts, un jebkāds likumdevējas 
iestādes lēmums par labu šādai 
atjaunošanai neierobežo budžeta 
lēmējinstitūcijas lēmumus ikgadējās 
budžeta procedūras kontekstā,
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____________
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums
Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 1, kas pārveidots par apsvērumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Priekšmets un darbības joma Priekšmets un mērķi

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības Aģentūru (turpmāk 
„Aģentūra”), lai ES veicinātu augsta 
līmeņa tīklu un informācijas drošību un lai 
uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu tīklu un informācijas drošības 
kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

1. Ar šo regulu izveido Savienības Tīklu 
un informācijas drošības Aģentūru 
(turpmāk „Aģentūra”), lai veiktu tai 
uzticētos uzdevumus un ES veicinātu 
augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību 
un lai uzlabotu sabiedrības informētību un 
attīstītu tīklu un informācijas drošības 
kultūru ES iedzīvotāju, patērētāju, 
uzņēmumu un publiskā sektora 
organizāciju interesēs, tādējādi sekmējot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra attīsta un uztur augsta 
līmeņa kompetenci.

Or. en

Pamatojums

Pārcelts no 2. panta, un tiek atbalstīta Padomes pieeja, pārceļot tekstu (agrāk daļa no 
2. panta 3. punkta) uz atsevišķu punktu. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra palīdz Komisijai, citām 
Savienības iestādēm, dalībvalstīm un 
nozarei izpildīt tīklu un informācijas 
drošības prasības, kas noteiktas 
pašreizējos un turpmākos Savienības 
tiesību aktos, tādējādi sekmējot netraucētu 
iekšējā tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Agrākais 2. panta 1. punkts. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Aģentūra palīdz stiprināt un uzlabot 
dalībvalstu un Savienības spējas un 
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gatavību novērst, atklāt un risināt tīklu un 
informācijas drošības problēmas un 
incidentus.

Or. en

Pamatojums

Agrākais 2. panta 2. punkts. Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas („.. palīdz stiprināt un 
uzlabot ..”). 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Savu kompetenci Aģentūra izmanto, 
lai veicinātu plašu sadarbību starp valsts 
un privātā sektora dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Agrāk daļa no 2. panta 3. punkta. Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas.  

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Mērķi
1. Aģentūra palīdz Komisijai un 
dalībvalstīm ievērot tiesiskās un 
reglamentējošās tīklu un informācijas 
drošības prasības, kas noteiktas 
pašreizējos un turpmākos ES tiesību 
aktos, tādējādi sekmējot netraucētu 
iekšējā tirgus darbību.
2. Aģentūra uzlabo ES un dalībvalstu 
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spējas un gatavību novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
problēmas un incidentus.
3. Aģentūra attīsta un saglabā augsta 
līmeņa kompetenci, un izmanto šo 
kompetenci, lai veicinātu plašu sadarbību 
starp valsts un privātā sektora 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Iekļauts 1. punktā. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 1. pantā noteikto mērķi
Aģentūra pilda šādus pienākumus:

1. Saskaņā ar 1. pantā noteikto priekšmetu 
un mērķiem Aģentūra pilda šādus 
pienākumus:

Or. en

Pamatojums

Vispārējā pieeja ir tāda, ka ir svītrota lielākā daļa 3. panta atsauču uz Aģentūras spēju 
rīkoties tikai pēc pieprasījuma. Aģentūra, kas var tikai ieteikt, veicināt, sekmēt sadarbību u.c. 
un kurai nav noteikti nekādi jauni darbības uzdevumi, vajadzētu spēt rīkoties pēc savas 
iniciatīvas, kad un ja tā saredz tādu nepieciešamību. Skatīt arī ierosināto 3. panta 1.a punktu 
(jauns).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc 
savas ierosmes palīdz Komisijai izstrādāt
politiku tīklu un informācijas drošības 

a) palīdz Savienības iestādēm visos 
jautājumos, kas saistīti ar tīklu un 
informācijas drošības politiku, sniedzot 
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jomā, sniedzot konsultācijas un atzinumus,
veicot tehnisku un sociālu un ekonomisku 
analīzi, un ar ES tiesību aktu izstrādi un 
atjaunināšanu tīklu un informācijas 
drošības jomā saistītus priekšdarbus;

tām konsultācijas un atzinumus un veicot 
analīzi, kā arī izpildot Komisijai
priekšdarbus saistībā ar Savienības tiesību 
aktu izstrādi un atjaunināšanu tīklu un 
informācijas drošības jomā;

Or. en

Pamatojums

Teksta „visos jautājumos, kas saistīti” pievienošana un teksta „izstrādāt” un „tehnisku un 
sociālu un ekonomisku” svītrošana izriet no Padomes ierosinājumiem. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sniedz ieteikumus Savienības iestādēm 
un dalībvalstīm par vajadzību veikt 
pētījumus tīklu un informācijas drošības 
jomā, lai būtu iespējams efektīvi reaģēt uz 
pašreizējiem un turpmākiem tīklu un 
informācijas drošības riskiem un 
apdraudējumiem un iedarbīgi izmantot 
riska novēršanas tehnoloģijas;

Or. en

Pamatojums

Padomes teksts ar nelielām izmaiņām (tajā skaitā svītrojot tekstu par to, ka Aģentūra var 
sniegt ieteikumus dalībvalstīm tikai pēc to pieprasījuma). 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvieglo sadarbību dalībvalstu starpā un 
dalībvalstu un Komisijas sadarbību, 
atbalstot to centienus novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 

b) veicina dalībvalstu sadarbību un 
atvieglo dalībvalstu un Savienības iestāžu
sadarbību to centienos novērst, atklāt un 
risināt tīklu un informācijas drošības 
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incidentus ar pārrobežu elementiem; incidentus ar pārrobežu elementiem;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinājums pieņemts, tomēr noraidot ierosināto stingrāko teksta formulējumu 
attiecībā uz pārrobežu ietekmi („ja to ietekme sniedzas pāri robežām”). 

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdz dalībvalstīm un Eiropas iestādēm 
un struktūrām vākt, analizēt un izplatīt ar 
tīklu un informācijas drošību saistītus 
datus;

c) palīdz dalībvalstīm un Savienības
iestādēm un struktūrām vākt, analizēt un 
izplatīt ar tīklu un informācijas drošību 
saistītus datus;

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  ca) sadarboties, apmainīties ar zināšanām 
un paraugpraksi ar attiecīgajām 
dalībvalstu un Savienības struktūrām, 
tostarp struktūrām, kas darbojas 
kibernoziegumu un datu aizsardzības 
jomā, un sniegt konsultācijas par tīklu un 
informācijas drošības aspektiem, kas 
varētu ietekmēt to darbu, lai tādējādi tiktu 
stiprināti gan šo struktūru savstarpējie, 
gan Aģentūras centieni veicināt tīklu un 
informācijas drošības uzlabošanos;

Or. en
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Pamatojums

Pieņemts Padomes ierosinātais teksta variants ar nelielām izmaiņām (t. sk. izvairoties no 
vārda „sinerģija” lietošanas un ieviešot atsauci uz dalībvalstu iestādēm). Salīdzinājumam 
skatīt daļu no 11. ieteikuma 2011. gada jūlija ENISA pētījumā, ko pasūtījusi Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). 

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas 
iestādēm regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā; 

d) sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
Komisiju, regulāri novērtē tīklu un 
informācijas drošības stāvokli Eiropā;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātais teksta variants nav pieņemts, jo, citstarp, ar to noteikumi varētu tikt 
vājināti, padarot drošības novērtējumu atkarīgu no dalībvalstu sniegtās informācijas, nevis 
uzdodot tām (un Komisijai — galvenajai atbildīgajai Savienības iestādei) sadarboties. 

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši atbalstot
paraugprakses un standartu izstrādi un 
apmaiņu;

e) veicina Eiropas kompetento publisko 
struktūru sadarbību, jo īpaši paraugprakses 
un standartu izstrādē un apmaiņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) palīdz ES un dalībvalstīm veicināt 
elektronisko produktu, sistēmu un 
pakalpojumu riska pārvaldības un drošības 
paraugprakses un standartu izmantošanu;

f) palīdz ES un dalībvalstīm veicināt 
elektronisko produktu, sistēmu, tīklu, 
programmatūras un pakalpojumu riska 
pārvaldības un drošības paraugprakses un 
standartu, tostarp obligāto riska 
pārvaldības un drošības prasību 
izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai nākotnē jābūt spējīgai palīdzēt novērst dažādus negadījumus, piemēram, pret ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu vērstus uzbrukumus, nodrošinot platformu, ar kuru 
veicināt obligāto riska pārvaldības un drošības prasību izmantošanu. 

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atbalsta publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu un pakalpojumu riska 
pārvaldības un drošības standartus; 

g) veicina publisko un privāto ieinteresēto 
personu sadarbību ES līmenī, inter alia, 
veicinot informācijas apmaiņu un 
informētības uzlabošanu un palīdzot 
izstrādāt un ieviest elektronisko produktu, 
sistēmu, tīklu, programmatūras un 
pakalpojumu riska pārvaldības un drošības 
standartus;

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) atvieglo publisko un privāto ieinteresēto 
personu dialogu un paraugprakses apmaiņu 
tīklu un informācijas drošības jomā, 
aptverot kibernoziedzības apkarošanas 
jautājumus; palīdz Komisijai politikas 
virzienos, kuros ņemti vērā ar 
kibernoziedzības apkarošanu saistītie tīklu 
un informācijas drošības aspekti;

h) veicina publisko un privāto ieinteresēto 
personu dialogu un paraugprakses apmaiņu 
tīklu un informācijas drošības jomā, 
aptverot kibernoziedzības apkarošanas 
jautājumus; palīdz Komisijai politikas 
virzienos, kuros ņemti vērā ar 
kibernoziedzības apkarošanu saistītie tīklu 
un informācijas drošības aspekti;

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pieprasījuma palīdz dalībvalstīm un 
Eiropas iestādēm un struktūrām attīstīt 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas;

i) palīdz dalībvalstīm un Savienības
iestādēm un struktūrām attīstīt un uzlabot 
tīklu un informācijas drošības problēmu 
atklāšanas, analīzes un risināšanas spējas, 
tostarp vietējā līmenī, un organizēt un 
vadīt Eiropas un — pēc dalībvalsts 
pieprasījuma — valsts mēroga mācības, 
kā arī iesaistās starptautiskās mācībās;

Or. en

Pamatojums

Formulējums „vietējā līmenī” attiecas uz situācijām, kad Aģentūras darbiniekiem var būt 
nepieciešams palīdzēt dalībvalstīm aktuālu vietēju problēmu gadījumā. Atsauce uz mācībām 
pārņemta no Padomes ierosinājuma. Atsauce uz starptautiskām mācībām pārņemta no ENISA 
pētījuma 12. punkta. 
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) apspriežoties ar Komisiju un citām 
atbilstīgām dalībvalstu un Savienības 
struktūrām, palīdzēt koordinēt reaģēšanu 
uz tādiem piemērojamo tiesību aktu 
pārkāpumiem, kuri skar vairākas 
dalībvalstis;

Or. en

Pamatojums

Skat. 25.a apsvērumu. Aģentūrai jābūt iespējai palīdzēt novērst trūkumus, kurus apliecināja, 
piemēram, nesenais gadījums par bezvadu interneta (wi-fi) pieejas datu iegūšanu. Gan tīklu 
drošības, gan datu aizsardzības aspekti vienādi tika skarti visās dalībvalstīs, taču būtiski 
atšķīrās to reakcija, piemērojot uz saskaņotiem ES tiesību aktiem balstītus valsts tiesību aktus. 
Pašlaik nav vienas ES iestādes, kura spētu palīdzēt koordinēt valstu reakciju un ar kuru, 
iespējams, varētu sadarboties attiecīgais operators.  

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) veicināt galalietotāju izpratni 
jautājumos, kas attiecas uz tīklu un 
informācijas drošību, kibernoziegumu 
apkarošanu un privātās dzīves un 
personas datu aizsardzību, palīdzot 
dalībvalstīm sagatavot sabiedrību 
interesējošu standartizētu informāciju, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīvas 
2002/22/EK par universālo pakalpojumu 
un lietotāju tiesībām attiecībā uz 
elektronisko sakaru tīkliem un 
pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma 
direktīva)1 21. panta 4. punktā, kā arī 
palīdzot izstrādāt šādu informāciju, kas 
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pievienojama gadījumos, kad tiek 
piegādātas jaunas ierīces, kas paredzētas 
izmantošanai publiskos sakaru tīklos;
____________
1 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai Aģentūra varētu piedalīties „sabiedrību interesējošas informācijas platformas” 
aktivizēšanā, kura 2009. gadā izveidota ar Universālā pakalpojuma direktīvu. Tīklu un 
informācijas drošība galu galā lielā mērā ir atkarīga no individuālo lietotāju darbībām. 
Tāpēc viņiem vajadzētu būt informētiem par draudiem un iespējamiem piesardzības 
pasākumiem gan viņu pašu interesēs, gan lai panāktu lielāku tīklu drošību kopumā. Skatīt 
20. apsvērumu. 

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) palīdzēt Komisijai sagatavot vispārēju 
Savienības stratēģiju attiecībā uz tīklu un 
informācijas drošību, pēc 
nepieciešamajām konsultācijām ar visām 
ieinteresētajām pusēm piedāvājot 
visaptverošu analīzi par šo jautājumu;

Or. en

Pamatojums

Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 2 (11. apsvērums) un arī ITRE 
komitejas / Tzavela ziņojumu par platjoslu. 

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) pilda citus pienākumus, kas Aģentūrai k) pilda citus pienākumus, kas Aģentūrai 
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uzticēti saskaņā ar ES leģislatīvajiem 
aktiem.

uzticēti saskaņā ar Savienības
leģislatīvajiem aktiem, kā arī visus citus 
papildu pienākumus, lai veiktu 
uzdevumus, kas minēti a) līdz jc) 
apakšpunktā vai citos Savienības tiesību 
aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra var rīkoties pēc savas 
ierosmes, ņemot vērā šīs regulas darbības 
jomu un mērķus. Ja dalībvalsts ir 
pieprasījusi Aģentūrai rīkoties, šī 
dalībvalsts informē Aģentūru par to, vai 
un kā tās ieteikums ir ņemts vērā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 3. panta 1. punkta pamatojumu. Tā kā Padomes ierosinātajā tekstā Aģentūrai ļauts 
patstāvīgi sniegt konsultācijas un veikt citas darbības, Padomes vispārējās atsauces uz 
Aģentūru, kura darbojas tikai pēc dalībvalstu pieprasījuma, šķiet liekas un pretrunīgas un tiek 
ierosināts tās nepārņemt. Loģiski un Aģentūras attīstībai noderīgi (piemēram, lai novērtētu 
tās pakalpojumu efektivitāti u. c.), šķiet tas, ka gadījumā, ja dalībvalsts lūdz Aģentūras 
palīdzību (pretēji gadījumiem, kad tā darbojas pēc savas iniciatīvas), tā arī informē Aģentūru 
par tās lietderību. 

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis un Savienības iestādes 
regulāri informē Aģentūru par savu tīklu 
galvenajām sastāvdaļām un informācijas 
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drošības pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai būtu nevis jādublē, bet jāpapildina dalībvalstu darbības. Tādēļ tai ir jābūt 
informētai par šādām darbībām. Skatīt 4. panta 2. punktu Regulā, ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā. 

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Datorapdraudējumu reakcijas vienības 
(CERT)
1. Aģentūra atbalsta dalībvalstu un 
Savienības CERT un dalībvalstu un 
Savienības CERT tīkla izveidošanu un 
darbību, tostarp sniedzot atbalstu arī 
Eiropas valdību CERT grupas locekļiem. 
Lai palīdzētu nodrošināt, ka ikvienas 
dalībvalsts un Savienības CERT iespējas 
ir pietiekami attīstītas un ka šīs iespējas 
cik vien iespējams atbilst vislabāk attīstīto 
CERT iespējām, Aģentūra palīdz vienību 
salīdzinošajā novērtēšanā un sekmē 
dialogu un informācijas un labākās 
prakses apmaiņu starp CERT un Eiropas 
valdību CERT grupu.  Aģentūra veicina 
un atbalsta sadarbību starp attiecīgās 
dalībvalsts un Savienības CERT saistībā 
ar incidentiem, kuros iesaistītas vai var 
tikt iesaistītas vairākas CERT.
2. Aģentūra veicina kontaktus un 
informācijas un labākās prakses apmaiņu 
ar attiecīgās valsts un citām CERT un 
grupām un forumiem trešās valstīs.

Or. en
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Pamatojums

Kā tika apliecināts ITRE rīkotajā īsajā uzklausīšanā, Aģentūrai ir svarīga loma attiecībā uz 
dalībvalstu un Savienības Datorapdraudējumu reakcijas vienībām (CERT). Šī loma būtu 
jāprecizē un jāuzsver atsevišķā pantā. 

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
4. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izpildvalde;

Or. en

Pamatojums

Izpildvaldes izveidošana izriet no iestāžu darba grupas par aģentūrām ieteikumiem un ir 
iekļauta Budžeta komitejas atzinumā (5. grozījums). Tai būtu jāsekmē un jāvienkāršo 
Aģentūras iekšējā darbība. 

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde nosaka Aģentūras darbības 
vispārīgo virzienu un gādā, lai tā darbotos 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem un principiem. Tā arī 
nodrošina Aģentūras darbības saskaņotību 
ar dalībvalstu un Kopienas līmeņa 
pasākumiem. 

1. Valde nosaka Aģentūras darbības 
vispārīgo virzienu un gādā, lai tā darbotos 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
noteikumiem un principiem. Tā arī 
nodrošina Aģentūras darbības saskaņotību 
ar dalībvalstu un Kopienas līmeņa 
pasākumiem. Valde pieņem visas 
administratīvās vienošanās ar trešām 
valstīm un apstiprina jebkādas citas 
starptautiska mēroga ierosmes.

Or. en

Pamatojums

Grozījumi par vienošanos ar trešām valstīm u. c. izriet no iestāžu darba grupas par 
aģentūrām ieteikumiem.  
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem savu reglamentu, 
vienojoties ar attiecīgajiem Komisijas 
dienestiem. 

2. Valde pieņem savu reglamentu, 
vienojoties ar Komisiju. Reglaments ļauj 
pieņemt lēmumus paātrinātā kārtībā, 
izmantojot vai nu rakstisku procedūru vai 
ar attālinātas konferences palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šeit un citur ņemts vērā Padomes ierosinājums svītrot atsauci uz Komisijas „dienestiem”. 
Tomēr nevar atbalstīt Padomes ierosinājumu, ka ar Komisiju ir tikai jāapspriežas — tās 
lomai ir jābūt nozīmīgākai. 

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde pieņem Aģentūras darbības 
iekšējos noteikumus, vienojoties ar 
attiecīgajiem Komisijas dienestiem. Šos 
noteikumus publicē.

3. Valde pieņem Aģentūras darbības 
iekšējos noteikumus, vienojoties ar 
Komisiju. Šos noteikumus publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde saskaņā ar 10. panta 2. punktu 
ieceļ un var atbrīvot no amata 

4. Valde saskaņā ar 10. panta 2. punktu un 
pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma 
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izpilddirektoru. Valde īsteno disciplinārās 
pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru.

ieceļ amatā izpilddirektoru un var atbrīvot 
viņu no amata. Valde īsteno disciplinārās 
pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru.

Or. en

Pamatojums

Parlamenta loma izpilddirektora iecelšanā būtu jāpastiprina, skatīt 10. pantu un salīdzināt ar 
koplēmuma procedūrā pieņemto Regulu Nr. 1093/2010 par Eiropas Banku iestādi. Attiecībā 
uz atbrīvošanu no amata pārņemts Padomes formulējums. 

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izpilddirektors konsultējas ar valdi par 
galvenajām darbībām, prioritātēm un 
mērķiem, kam Aģentūra pievērsīsies 
nākamajā gadā. Aģentūras darba 
programmas pirmais projekts balstās uz 
šo konsultāciju rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Pieņemts Padomes ierosinātais teksta variants. 

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Valde pieņem lēmumus par 
sadarbības biroju un filiāļu dibināšanu 

Or. en
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Pamatojums

Skatīt ENISA pētījuma 8. un 9. ieteikumu. Kaut arī valde var izveidot šādas struktūras bez 
īpaša atgādinājuma regulā, tā līdz šim to nav izdarījusi, turklāt neraugoties uz 
daudzkārtējiem ieteikumiem šajā sakarā. Teksts nav pretrunā ar ierosinājumu par mītnes 
vietu Briselē. 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde pieņem Aģentūras darba 
programmu saskaņā ar 13. panta 3. punktu
un Aģentūras iepriekšējā gada darbības 
pārskatu saskaņā ar 14. panta 2. punktu. 

5. Valde pieņem Aģentūras darba 
programmu saskaņā ar 12. panta 3. punktu
un Aģentūras iepriekšējā gada darbības 
pārskatu saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valde savus pienākumus attiecībā uz 
Aģentūras budžetu veic saskaņā ar 19. un 
21. pantu un īsteno uzraudzību un 
atbilstīgus turpmākos pasākumus, ņemot 
vērā konstatējumus un ieteikumus, kas 
izriet no iekšējās un ārējās revīzijas 
pārskatiem un novērtējumiem.

Or. en

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 4.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valde var veidot darba struktūras, 
kurās darbojas tās locekļi un kuras tai 
palīdz pildīt tās pienākumus, tostarp 
izstrādāt lēmumus un uzraudzīt to izpildi.

8. Valde izveido izpildvaldi, kurā darbojas 
tās locekļi un kura tai palīdz pildīt tās 
pienākumus, tostarp izstrādāt lēmumus un 
uzraudzīt to izpildi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 4. panta pamatojumu. Līdz ar izpildvaldes izveidi valdes darba struktūras kļūst 
nevajadzīgas. 

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Valde var pieņemt personāla politikas 
daudzgadu plānu, iepriekš konsultējoties 
ar Komisiju un attiecīgi informējot 
budžeta lēmējinstitūciju. 

9. Valde pēc konsultēšanās ar Komisiju 
pieņem personāla politikas daudzgadu 
plānu, ņemot vērā darba programmas 
daudzgadu perspektīvu un paziņojumu 
par Aģentūras ienākumu un izdevumu 
tāmes projektu. Tā attiecīgi informē
budžeta lēmējinstitūciju. 

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. Skatīt arī ENISA pētījumu, kurā ierosināts precizēt 
valdes lomu stratēģiskajā plānošanā (3. ieteikums). 
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, trīs pārstāvji, ko ieceļ 
Komisija, kā arī trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija un no 
kuriem katrs pārstāv vienu no šīm 
grupām:

1. Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 
dalībvalsts, kuri pilnvaroti darboties šīs 
dalībvalsts vārdā, un trīs pārstāvji, ko ieceļ 
Komisija. Saskaņā ar valdes reglamentu 
valdes locekļus var aizstāt viņu aizstājēji.

Or. en

Pamatojums

Lielākoties atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. Tomēr, lai vienkāršotu Aģentūras 
darbu, kā arī ņemot vērā to, ka ir izveidota pastāvīgā ieinteresēto personu grupa, ieinteresēto 
personu pārstāvji valdē nav nepieciešami. 

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas un sakaru tehnoloģiju 
nozari;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) patērētāju grupas; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) akadēmiskos ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, 
ņemot vērā attiecīgo pieredzi un 
kompetenci tīklu un informācijas drošības 
jomā. 

2. Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, 
ņemot vērā attiecīgo pieredzi un 
kompetenci tīklu un informācijas drošības 
jomā. Viņiem ir arī 5. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes vadības, administrācijas un 
budžeta jomā. Komisija ieceļ tos valdes 
locekļus, kuri ir direktora vai augstākā 
amatā. Dalībvalstu iecelto valdes locekļu 
amata pakāpe atbilst to valdes locekļu 
amata pakāpei, kurus ieceļ Komisija.
Struktūra, kura plāno iecelt valdes locekli 
un viņa aizstājēju pietiekami savlaicīgi 
pirms iecelšanas sniedz informāciju par 
viņu pieredzi un zināšanām attiecīgajā 
nozarē, lai ļautu pārējām dalībvalstīm un 
Komisijai izteikt komentārus. Jebkāds 
pamatots iebildums pret paredzēto valdes 
locekļa iecelšanu Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāņem vērā.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt daļu no Budžeta komitejas ierosinātā grozījuma Nr. 6 un 28. apsvērumu. Būtu 
jānodrošina, ka valdes locekļi ir ar attiecīgu amata pakāpi, pamatojoties uz amata pakāpes 
prasībām, kuras izvirza Komisijas pārstāvjiem (pašlaik divi ģenerāldirektori un viens 
direktors). Līdzvērtīgas valstu amata pakāpes būs jānosaka dalībvalstu līmenī. Ir jābūt arī 
kārtībai, kā ņemt vērā iespējamus pamatotus iebildumus pret valdes locekļa kandidātu. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto grupu pārstāvju
pilnvaru termiņš ir četri gadi. Termiņu 
drīkst pagarināt vienu reizi. Ja kāds 
pārstāvis vairs nav saistīts ar attiecīgo 
interešu grupu, Komisija ieceļ viņa 
aizstājēju.

3. Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir četri 
gadi. Pilnvaru termiņu var atjaunot vienu 
reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 7, kas pielāgots, lai atspoguļotu atteikšanos 
no ieinteresēto personu pārstāvniecības valdē. 

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde ievēl priekšsēdētāju un viņa 
vietnieku no savu locekļu vidus uz trīs 
gadu termiņu, ko var atjaunot. 
Priekšsēdētāja vietnieks ex officio aizstāj 
priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs nevar 
pildīt savus pienākumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde pieņem lēmumus ar balsstiesīgo 
locekļu balsu vairākumu.

1. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo 
balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

 Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu. Saistīts ar citiem 9. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes reglamenta, Aģentūras darbības 
iekšējo noteikumu, budžeta un gada darba 
programmas pieņemšanai, kā arī 
izpilddirektora iecelšanai amatā, viņa 
pilnvaru termiņa pagarināšanai un 
atcelšanai no amata vajag divas trešdaļas 
visu balsstiesīgo locekļu balsu. 

2. Valdes reglamenta, Aģentūras darbības 
iekšējo noteikumu, budžeta un gada darba 
programmas pieņemšanai, kā arī 
izpilddirektora iecelšanai amatā, viņa 
pilnvaru termiņa pagarināšanai un 
atbrīvošanai no amata vajag divas 
trešdaļas klātesošo balsstiesīgo locekļu 
balsu.

Or. en
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  2.a Ikvienam valdes balsojumam ir 
nepieciešams kvorums, kuru veido divas 
trešdaļas balsstiesīgo valdes locekļu vai 
viņu aizstājēju. Ja kvoruma nav, 
priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas 
sanāksmi, kurā lēmumus var pieņemt ar 
vienas trešdaļas balsu kvorumu. 
Reglamentā paredz atbilstošu 
paziņojumu, ko izmanto ārkārtas 
sanāksmes sasaukšanai.

Or. en

Pamatojums

Prasība par divu trešdaļu balsstiesīgo valdes locekļu nodrošinātu kvorumu atbilst līdzīgai 
prasībai Regulā Nr. 1092/2010 par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu. Padomes 
atgādinājums, ka aizstājēji var aizvietot pilntiesīgus valdes locekļus, jau iekļauts 6. panta 
1. punktā, un to atkārtot nav nepieciešams. Divu pēdējo teikumu ieviešanai par paraugu 
izmantota regula par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu, un to mērķis ir 
nodrošināt lēmumu pieņemšanas spēju. 

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Izpildvalde
1. Tiek izveidota izpildvalde, kura sastāv 
no valdes locekļiem, ieskaitot divus 
Komisijas pārstāvjus. Tās lielums 
nepārsniedz vienu trešdaļu no valdes
lieluma. Tās sanāksmes rīko vismaz vienu 
reizi ceturksnī. Valdes priekšsēdētājs ir arī 
izpildvaldes priekšsēdētājs.
2. Valde pilnvaro izpildvaldi veikt vismaz 
šādus uzdevumus, neskarot 
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izpilddirektora uzdevumus:
a) uzraudzīt valdes lēmumu izpildi;
b) valdes vārdā uzraudzīt administratīvo 
un budžeta jautājumu risināšanu;
c) palīdzēt izpilddirektoram un sniegt 
viņam konsultācijas;
d) veikt visus nepieciešamos pasākumus, 
lai pienācīgi pārvaldītu Aģentūru laikā 
starp valdes sanāksmēm;
e) sagatavot lēmumus, programmas un 
darbības, ko pieņemt valdei.
3. Visus dokumentus, ko izsniedz valdes 
locekļiem, vienlaikus izsniedz arī 
izpildvaldes locekļiem. Visi valdes locekļi 
uz sava rēķina var piedalīties izpildvaldes 
sanāksmēs, taču balsstiesības ir tikai tiem 
valdes locekļiem, kuri vienlaikus ir arī 
izpildvaldes locekļi. Izpildvalde sniedz 
darbības pārskatu katrai valdes 
sanāksmei.
4. Izpildvaldi sasauc priekšsēdētājs ikreiz, 
kad jāsagatavo valdes lēmumi un jāpalīdz 
vai jāsniedz konsultācijas direktoram. Tā 
pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu 
vairākumu.
5. Direktors piedalās izpildvaldes 
sanāksmēs, taču viņam nav balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 8 ar iestāžu darba grupas par aģentūrām 
ieteikumiem un ar ierosinātajiem grozījumiem un elementiem no Regulas Nr. 2062/94, ar ko 
izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Regulas Nr. 168/2007, 
ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru. Skatīt arī ENISA pētījumu, kurā 
norādīts, ka valde pārāk liela, lai gan pašlaik tā, šķiet, darbojas diezgan labi. 
ENISA pētījumā minētās bažas par to, ka valde varētu tikt izslēgta no reālā lēmumu 
pieņemšanas procesa, izpilddirektoram to efektīvi aizstājot, novērš ar prasību par ziņošanas 
mehānisma ieviešanu, saskaņā ar kuru izpildvalde ziņo valdei.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru vada izpilddirektors, kas savus 
pienākumus pilda neatkarīgi.

1. Aģentūru vada izpilddirektors, kurš
savus pienākumus pilda neatkarīgi.

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) Padomes papildinājums par to, ka izpilddirektors 
„pastāvīgi apliecina apņemšanos veikt labu un iedarbīgu pārvaldību” netiek pārņemts, jo ir 
neskaidrs vai pat pilnīgi bezjēdzīgs un tāpēc var nodarīt kaitējumu. Valdes atbildība ir iecelt 
atbilstīgi kompetentu izpilddirektoru, kuru apstiprina Parlaments, kā arī atlaist 
izpilddirektoru, ja iecelšanas lēmums bijis nepareizs vai apstākļi mainījušies. Turklāt jaunajai 
valdei vajadzētu spēt efektīvāk uzraudzīt izpilddirektoru.  

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru ieceļ un atbrīvo no 
amata valde. Izpilddirektoru ieceļ no 
Komisijas izveidota kandidātu saraksta uz 
pieciem gadiem, ņemot vērā nopelnus un ar 
dokumentiem apliecinātas administratīvā 
un pārvaldības darba iemaņas, kā arī 
kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. 
Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes 
izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

2. Izpilddirektoru pēc Eiropas Parlamenta 
apstiprinājuma saņemšanas ieceļ valde. 
Izpilddirektoru ieceļ no Komisijas 
izveidota kandidātu saraksta uz pieciem 
gadiem, ņemot vērā nopelnus un ar 
dokumentiem apliecinātas administratīvā 
un pārvaldības darba iemaņas, kā arī 
kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā. 
Komisija var rīkot atklātu konkursu, lai 
izveidotu piemērotu kandidātu sarakstu.
Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja uzaicina valdes 
izraudzīto kandidātu un citus kandidātus 
no Komisijas ierosinātā kandidātu 
saraksta sniegt paziņojumus un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Par paraugu izmantots 51. panta 2. punkts koplēmuma procedūrā pieņemtajā Regulā 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi. Padomes tekstā noteikts, ka notiek 
atklāts konkurss un kandidātiem izvēlas, pamatojoties uz šo konkursu. Ņemot vērā to, ka 
iespējama (un saprotama) piemērotu kandidātu nevēlēšanās pakļaut sevi šādai procedūrai, 
labāk ir tāpat kā līdz šim ļaut Komisijai atlasīt kandidātus, taču ļaut tai izsludināt konkursu, 
ja tas nepieciešams. Salīdzināt arī ar iestāžu darba grupas par aģentūrām ieteikumu par visu 
kandidātu uzklausīšanu Parlamentā.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  2.a Izpilddirektoru no amata var atcelt 
tikai valde.

Or. en

Pamatojums

Par paraugu izmantots 51. panta 5. punkts Regulā Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas 
Banku iestādi. 

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deviņos mēnešos pirms izpilddirektora 
pilnvaru termiņa beigām Komisija veic 
novērtējumu. Tajā Komisija jo īpaši 
novērtē: 

3. Vēlākais sešus mēnešus pirms 
2. punktā noteiktā piecu gadu termiņa 
beigām Komisija veic novērtējumu un 
iesniedz novērtējuma ziņojumu valdei un 
Eiropas Parlamenta atbildīgajai 
komitejai. Novērtējuma ziņojumā
Komisija jo īpaši novērtē: 

Or. en
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu 
un ņemot vērā novērtējuma ziņojumu, 
valde var ilgākais uz trim gadiem pagarināt 
izpilddirektora pilnvaru termiņu, taču 
vienīgi tad, ja to pamato Aģentūras 
pienākumi un vajadzības.

4. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā novērtējuma ziņojumu un pēc 
tam, kad noskaidrots Eiropas Parlamenta 
viedoklis, valde var ilgākais uz pieciem
gadiem pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu, taču vienīgi tad, ja to pamato 
Aģentūras pienākumi un vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātos grozījumus Nr. 9 un Nr. 10. 

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu. Vienā mēnesī pirms pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja drīkst uzaicināt 
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

5. Valde informē Eiropas Parlamentu par 
nodomu pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu. Triju mēnešu laikā pirms 
pilnvaru termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja uzaicina
izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja izpilddirektora pilnvaru termiņu 6. Izpilddirektors paliek amatā līdz viņa 



PE470.059v01-00 52/72 PR\875732LV.doc

LV

nepagarina, viņš paliek amatā līdz viņa 
pilnvaru pārņēmēja iecelšanai.

pilnvaru pārņēmēja iecelšanai.

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. 

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) valdes un izpildvaldes darba 
sagatavošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valdes pieņemto darba programmu un 
lēmumu izpildi;

b) valdes un izpildvaldes pieņemto darba 
programmu un lēmumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) citu saskaņā ar šo regulu uzticētu 
pienākumu izpildi.

g) citu saskaņā ar šo regulu uzticētu 
pienākumu izpildi, tostarp Aģentūras 
daudzgadu stratēģijas sagatavošanu un 
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atjaunināšanu.

Or. en

Pamatojums

 Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 13.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
Aģentūras mērķiem un pienākumiem 
izpilddirektors var veidot ekspertu ad hoc
darba grupas. Par to iepriekš informē valdi. 
Procedūras, jo īpaši attiecībā uz ad hoc
darba grupu sastāvu, kārtību, kādā 
izpilddirektors izraugās ekspertus, un ad 
hoc darba grupu darbību nosaka Aģentūras 
darbības iekšējos noteikumos.

8. Vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
Aģentūras mērķiem un pienākumiem 
izpilddirektors var veidot ekspertu ad hoc
darba grupas. Par to iepriekš informē 
izpildvaldi. Procedūras, jo īpaši attiecībā uz 
ad hoc darba grupu sastāvu, kārtību, kādā 
izpilddirektors izraugās ekspertus, un ad 
hoc darba grupu darbību nosaka Aģentūras 
darbības iekšējos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Izpilddirektors vajadzības gadījumā 
nodod valdes rīcībā administratīvā 
personāla darbiniekus un citus resursus.

9. Izpilddirektors vajadzības gadījumā 
nodod valdes un izpildvaldes rīcībā 
administratīvā personāla darbiniekus un 
citus resursus.

Or. en
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir eksperti, 
kas pārstāv attiecīgas ieinteresētās 
personas, piemēram, informācijas un 
sakaru tehnoloģiju nozari, patērētāju 
grupas, akadēmiskus ekspertus tīklu un 
informācijas drošības jomā un 
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

1. Pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, valde izveido pastāvīgu 
ieinteresēto personu grupu, kurā ir 
speciālistu atzīti eksperti, kas pārstāv 
attiecīgas ieinteresētās personas, piemēram, 
informācijas un sakaru tehnoloģiju nozari, 
sabiedrībai pieejamu elektroniskās 
saziņas tīklu vai pakalpojumu sniedzēju 
pārstāvji, patērētāju grupas, akadēmiskus 
ekspertus tīklu un informācijas drošības 
jomā un attiecīgas iestādes, tostarp
tiesībsargājošās un privātuma aizsardzības 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Norādes „speciālistu atzīti” mērķis ir pastāvīgajā ieinteresēto personu grupā nodrošināt 
augsta līmeņa zināšanas. Citas izmaiņas daudzējādā ziņā atspoguļo Padomes ierosinājumus.  
Padomes ierosinājums pievienot vārdu „Savienības” teksta „tiesībsargājošās un privātuma
aizsardzības iestādes” priekšā nav atbalstīts, jo tādējādi netiktu pieļauta valstu iestāžu 
iesaistīšanās.  

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Grupu vada izpilddirektors. 3. Grupu vada izpilddirektors vai jebkura 
persona, kuru viņš ieceļ. 

Or. en

Pamatojums

Padome ierosina ļauj valdei (pēc izpilddirektora priekšlikuma) pilnībā deleģēt kādam no 
pastāvīgās ieinteresēto personu grupas locekļiem uzdevumu vadīt šo grupu. Tomēr grupas 
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vadīšanai vajadzētu būt vienam no izpilddirektora galvenajiem uzdevumiem. Taču būtu arī 
skaidri jānosaka, ka atsevišķos gadījumos izpilddirektors var uzdot kādai citai personai vadīt 
šo grupu.  

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt 
valdes locekļi. Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības piedalīties grupas sanāksmēs un 
darbā.

4. Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt 
valdes locekļi. Komisijas pārstāvjiem un 
dalībvalstu ekspertiem ir tiesības 
piedalīties grupas sanāksmēs un darbā. 
Uzaicināt piedalīties sanāksmēs un 
iesaistīties grupas darbā var arī pārstāvjus 
no citām izpilddirektora ieskatā saistītām 
struktūrām, kaut arī viņi nav grupas 
locekļi.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. Nav atbalstīts Padomes ierosinājums noteikt 
ierobežojumu un attiecināt uzaicinājumu tikai uz pārstāvjiem no Savienības izveidotām 
struktūrām. 

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra darbojas saskaņā ar darba 
programmu, kurā iekļauj visus plānotos 
pasākumus. Darba programma netraucē 
Aģentūrai veikt neparedzētus pasākumus, 
kas ir saskaņā ar tās mērķiem un 
pienākumiem un nepārsniedz tās budžeta 
ierobežojumus. Izpilddirektors informē 
valdi par Aģentūras darba programmā 
neparedzētiem pasākumiem. 

1. Aģentūra darbojas saskaņā ar darba 
programmu, kurā iekļauj visus plānotos 
pasākumus. Darba programma netraucē 
Aģentūrai veikt neparedzētus pasākumus, 
kas ir saskaņā ar tās mērķiem un 
pienākumiem un nepārsniedz tās budžeta 
ierobežojumus. Izpilddirektors 
nekavējoties informē izpildvaldi par 
Aģentūras darba programmā 
neparedzētiem pasākumiem. Ja to pieprasa 
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izpildvaldes locekļi, kuri pārstāv vismaz 
vienu trešdaļu no visiem balsstiesīgajiem 
locekļiem, valde lemj par to, vai Aģentūra 
var veikt neparedzētu darbību.  Ikvienu 
šādu pieprasījumu iesniedz desmit dienu 
laikā pēc tam, kad izpilddirektors ir 
informējis izpildvaldi par neparedzētu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Darba programmu pieņem valde. Ņemot vērā Aģentūras uzdevumus salīdzinājumā ar ENISA 
uzdevumiem, neparedzētu darbību (kaut arī atbilstoši Aģentūras uzdevumiem) iespēja var 
palielināties. Tādēļ gadījumā, ja pietiekams mazākums to pieprasa, izpildvaldei vajadzētu būt 
iespējai nekavējoties izlemt, vai konkrēts neparedzēts uzdevums būtu jāveic vai nē.    

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektors atbild par Aģentūras 
darba programmas projekta izstrādi, 
iepriekš konsultējoties ar Komisijas 
dienestiem. Katru gadu līdz 15. martam
izpilddirektors iesniedz valdei nākamā 
gada darba programmas projektu. 

2. Izpilddirektors atbild par Aģentūras 
darba programmas projekta izstrādi,
iepriekš konsultējoties ar Komisiju. Katru 
gadu līdz 1. martam izpilddirektors 
iesniedz valdei nākamā gada darba 
programmas projektu. Izpilddirektors 
nodrošina, ka darba programmas 
projektam ir skaidri mērķi un ka tajā ir 
rādītāji, kas vajadzīgi, lai izvērtētu, vai 
Aģentūras darbība ir sekmīga.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinājums kopumā atbalstīts. 
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru gadu līdz 30. novembrim valde, 
konsultējoties ar Komisijas dienestiem, 
pieņem Aģentūras darba programmu 
nākamajam gadam. Darba programmu 
izstrādā daudzgadu perspektīvā. Valde 
gādā, lai darba programma atbilstu 
Aģentūras mērķiem un Savienības 
likumdošanas un politiskajām prioritātēm 
tīklu un informācijas drošības jomā. 

3. Katru gadu līdz 30. novembrim valde, 
konsultējoties ar Komisiju, pieņem 
Aģentūras darba programmu nākamajam 
gadam. Darba programmu izstrādā 
daudzgadu perspektīvā un tā aptver visus 
Aģentūras darbības, rīcības un saistību 
aspektus. Valde gādā, lai darba 
programmā skaidri būtu noteikti 
sasniedzamie mērķi, piešķiramie resursi 
un veids, kā izvērtēt Aģentūras darbības 
rezultātus, un arī par to, lai darba 
programma atbilstu Aģentūras mērķiem un 
Savienības likumdošanas un politiskajām 
prioritātēm tīklu un informācijas drošības 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt daļu no Budžeta komitejas ierosinātā grozījuma Nr. 11 ar nelielām izmaiņām, ieviešot 
atsauci uz „visiem aspektiem” iepriekšējā teksta „gan virtuālos, gan nevirtuālos” vietā. 
Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. 

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darba programmu organizē, ievērojot 
principu par budžeta līdzekļu pārvaldību pa 
darbības jomām (Activity-Based 
Management — ABM). Darba programma 
ir saskaņā ar Aģentūras ieņēmumu un 
izdevumu tāmi un budžetu attiecīgajam
finanšu gadam.

4. Darba programmu organizē, ievērojot 
principu par budžeta līdzekļu pārvaldību pa 
darbības jomām (Activity-Based 
Management — ABM) un norādot katrai 
darbības jomai paredzētos cilvēku un 
finanšu resursus. Šajā nolūkā 
izpilddirektors, vienojoties ar Komisiju, 
nosaka īpaši izstrādātus darbības 
rādītājus, ar kuriem iespējams efektīvi 
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novērtēt sasniegtos rezultātus. Darba 
programma ir saskaņā ar Aģentūras 
ieņēmumu un izdevumu tāmi un budžetu 
finanšu gadam, uz kuru attiecas 
programma.

Or. en

Pamatojums

 Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 11.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad valde ir pieņēmusi darba 
programmu, izpilddirektors to nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un dalībvalstīm un nodrošina tās
publicēšanu.

5. Kad valde ir pieņēmusi darba 
programmu, izpilddirektors to nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un dalībvalstīm un nodrošina tās 
publicēšanu. Izpilddirektors pieņem 
ikvienu Eiropas Parlamenta atbildīgās 
komitejas uzaicinājumu ierasties un 
apmainīties ar viedokļiem par gada darba 
programmu.

Or. en

Pamatojums

Budžeta komitejas ierosinātais grozījums Nr. 12. 

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izpilddirektors sagatavo arī Aģentūras 
daudzgadu stratēģiju un pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu un Komisiju 
iesniedz to valdei vismaz astoņas nedēļas 
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pirms attiecīgās valdes sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 13. 

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu izpilddirektors iesniedz 
valdei darbības pārskata projektu par 
Aģentūras darbību iepriekšējā gadā. 

1. Katru gadu izpilddirektors iesniedz 
valdei darbības pārskata projektu par 
Aģentūras darbību iepriekšējā gadā, 
iekļaujot arī ziņojumu par budžeta un 
finanšu pārvaldību. Vispārējā pārskatā 
iekļauj īpaši izstrādātus izpildes rādītājus, 
ar kuriem iespējams efektīvi novērtēt 
sasniegtos rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt Budžeta komitejas ierosināto grozījumu Nr. 14. Padomes ierosinājums noteikt, ka 
„Darbības pārskatā izvērtē un publicē informāciju par iepriekšējā gada Aģentūras darbības 
ietekmi”, šķiet, pēc būtības ir identisks šā dokumenta sagatavošanas mērķim.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultāciju un palīdzības lūgumus, kas 
ir saskaņā ar Aģentūras mērķiem un 
pienākumiem, adresē izpilddirektoram, 
pievienojot vispārīgu informāciju, kurā 
izskaidro risināmo jautājumu. 
Izpilddirektors informē valdi par 
saņemtajiem lūgumiem un noteiktā laikā 
ziņo par turpmākajām darbībām pēc 

1. Konsultāciju un palīdzības lūgumus, kas 
ir saskaņā ar Aģentūras mērķiem un 
pienākumiem, adresē izpilddirektoram, 
pievienojot vispārīgu informāciju, kurā 
izskaidro risināmo jautājumu. 
Izpilddirektors informē izpildvaldi par 
saņemtajiem lūgumiem, iespējamo ietekmi 
uz resursiem un noteiktā laikā — par 
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lūguma saņemšanas. Ja Aģentūra lūgumu 
noraida, atteikumu pamato.

turpmākajām darbībām pēc lūguma 
saņemšanas. Ja Aģentūra lūgumu noraida, 
atteikumu pamato.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā pārņemts Padomes teksts, izņemot atsauci uz valdi. 

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos lūgumus 
drīkst iesniegt:

svītrots

a) Eiropas Parlaments; 
b) Padome;
c) Komisija; 
d) jebkura dalībvalstu izraudzīta 
kompetenta struktūra, piemēram, valsts 
pārvaldes iestāde [valsts regulatīvā 
iestāde] saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 2. pantā izmantoto definīciju.

Or. en

Pamatojums
Svītrojums vienkāršošanas labad, jo Aģentūras atbalstītās organizācijas jau minētas saistībā 
ar tās uzdevumiem, un to uzskaitījums būtu nevajadzīga dublēšanās, turklāt Aģentūrai nav 
pienākums atbildēt uz visiem lūgumiem.
 Aģentūra var noraidot lūgumu ar vienkāršu pamatojumu, ka tas neietilpst tās uzdevumu jomā 
un/vai ka lūgumu nav izteikusi struktūra, kas paredzēta saistībā ar Aģentūras uzdevumiem.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Praktiskos pasākumus 1. un 2. punkta
piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz lūgumu 

3. Praktiskos pasākumus 1. punkta 
piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz lūgumu 
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iesniegšanu Aģentūrai, prioritāšu 
noteikšanu, turpmākajām darbībām un 
valdes informēšanu valde paredz 
Aģentūras darbības iekšējos noteikumos.

iesniegšanu Aģentūrai, prioritāšu 
noteikšanu, turpmākajām darbībām un 
valdes un izpildvaldes informēšanu valde 
paredz Aģentūras darbības iekšējos 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektors un dalībvalstu uz laiku 
norīkotās amatpersonas iesniedz rakstisku
saistību deklarāciju un rakstisku
deklarāciju, kurā norāda, ka tām nav tiešu 
vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt 
par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību. 

1. Valdes locekļi, izpilddirektors un uz 
laiku norīkotās dalībvalstu amatpersonas 
iesniedz saistību deklarāciju un deklarāciju, 
kurā vai nu norāda, ka tām nav tiešu vai 
netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par 
tādām, kas ietekmē viņu neatkarību, vai arī 
norāda tiešās vai netiešās intereses, kuras 
varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē 
viņu neatkarību. Deklarācijām jābūt 
precīzām un pilnīgām, tās ik gadu 
jāiesniedz rakstiski un jāatjaunina, kad 
vien nepieciešams.

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas, pievienojot tekstu „precīzām un pilnīgām” un 
nosakot prasību atjaunināt tās nepieciešamības gadījumā. 

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārējie eksperti, kas piedalās ad hoc
darba grupās, katrā sanāksmē deklarē visas 
intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, 

2. Valdes un izpildvaldes locekļi, ārējie 
eksperti, kas piedalās ad hoc darba grupās, 
kā arī izpilddirektors vēlākais katrā 
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kas ietekmē viņu neatkarību attiecībā uz 
darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un 
nepiedalās šo jautājumu apspriešanā.

sanāksmē precīzi un pilnīgi deklarē visas 
intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, 
kas ietekmē viņu neatkarību attiecībā uz 
darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātie grozījumi kopumā atbalstīti, pievienojot tekstu „precīzi un pilnīgi”. 

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valde Aģentūras reglamentā izklāsta 
procedūru, kas saistīta ar locekļa 
aizstāšanu sanāksmē vai atturēšanos no 
dalības šādu jautājumu apspriešanā. 
Noteikumi paredz arī iespēju veikt 
neatkarīgu ārēju pārbaudi par jebkādiem 
varbūtējiem interešu konfliktiem.

Or. en

Pamatojums

Pieņemts Padomes ierosinātais teksta variants, pievienojot iespēju veikt neatkarīgu 
pārskatīšanu par jebkādiem varbūtējiem interešu konfliktiem. 

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra gādā, lai sabiedrība un visas 
ieinteresētās personas vajadzības gadījumā
saņemtu objektīvu, ticamu un viegli 
pieejamu informāciju, jo īpaši attiecībā uz 
Aģentūras darba rezultātiem. Tā turklāt 
publicē interešu deklarācijas, ko iesniedz 
izpilddirektors un dalībvalstu uz laiku 

2. Aģentūra gādā, lai sabiedrība un visas 
ieinteresētās personas saņemtu atbilstošu, 
objektīvu, ticamu un viegli pieejamu 
informāciju, jo īpaši attiecībā uz Aģentūras 
darba rezultātiem. Tā turklāt publicē 
deklarācijas, kas iesniegtas saskaņā ar 
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norīkotās amatpersonas, kopā ar interešu 
deklarācijām, kuras attiecībā uz ad hoc 
darba grupu sanāksmju darba kārtībā 
iekļautajiem jautājumiem iesniedz 
eksperti.

15. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atbalstīts Padomes piedāvājums par vienkāršotu pēdējo teikumu. Turklāt svītrots vārds 
„interešu”, lai uzsvērtu, ka publiskošanas prasība attiecas arī uz saistību deklarācijām. 

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 14. pantu, Aģentūra neizpauž 
trešām personām informāciju, ko tā 
apstrādā vai saņem un kas ir uzskatāma
par konfidenciālu.

1. Neskarot 14. pantu, Aģentūra neizpauž 
trešām personām neklasificētu 
informāciju, ko tā apstrādā vai saņem, ja 
attiecībā uz šo informāciju vai daļu no tās 
ir izteikts pamatots lūgums uzskatīt to par 
konfidenciālu. Ja Aģentūra uzskata, ka 
informāciju pilnībā vai daļēji var izpaust, 
tā pirms izpaušanas konsultējas ar 
personu, kas informāciju sniegusi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai uzlabotu pārredzamību, proti, personai, kas lūgusi konfidencialitāti, 
pieprasa paskaidrojumu par šā lūguma iemesliem, kā arī lai ļautu Aģentūrai atklāt šādu ES 
neklasificētu informāciju pēc iepriekšējas apspriešanās, ja tā konstatē, ka informācija nav 
konfidenciāla (pilnībā vai daļēji). 

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde var atļaut Aģentūrai apstrādāt 4. Lai Aģentūra varētu apstrādāt 
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klasificētu informāciju. Tādā gadījumā
valde, vienojoties ar attiecīgajiem 
Komisijas dienestiem, pieņem darbības 
iekšējos noteikumos, piemērojot drošības 
principus, kas paredzēti Komisijas 
2001. gada 29. novembra Lēmumā 
2001/844/EK, EOTK, Euratom, ar ko 
groza tās iekšējo reglamentu. Tas attiecas 
uz, inter alia, noteikumiem par klasificētas 
informācijas apmaiņu, apstrādi un 
glabāšanu.

klasificētu informāciju, valde, vienojoties 
ar Komisiju, pieņem darbības iekšējos 
noteikumos, piemērojot drošības principus, 
kas paredzēti Komisijas 2001. gada 
29. novembra Lēmumā 2001/844/EK, 
EOTK, Euratom, ar ko groza tās iekšējo 
reglamentu. Tas attiecas uz, inter alia, 
noteikumiem par klasificētas informācijas 
apmaiņu, apstrādi un glabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka Aģentūra varu apstrādāt ES klasificētu informāciju. Atbalstīts Padomes 
ierosinājums svītrot atsauces uz Komisijas dienestiem. 

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūras ieņēmumus veido Eiropas 
Savienības budžeta iemaksas, to trešo 
valstu iemaksas, kuras piedalās Aģentūras 
darbā saskaņā ar 29. pantu, un dalībvalstu 
iemaksas. 

1. Aģentūras ieņēmumus veido Eiropas 
Savienības budžeta iemaksas, to trešo 
valstu iemaksas, kuras piedalās Aģentūras 
darbā saskaņā ar 29. pantu, un dalībvalstu 
brīvprātīgas iemaksas naudā vai natūrā. 
Dalībvalstis, kuras veic brīvprātīgās 
iemaksas, nevar šādu iemaksu dēļ 
pieprasīt īpašas tiesības vai pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „naudā vai natūrā” pievienots, jo tas attiecas, piemēram, uz ekspertu 
nosūtīšanu darbā par iekšlietu ministrijas līdzekļiem, datoru apstrādes jaudas nodrošināšanu, 
nomas maksājumiem vai jebkādu cita veida ieguldījumu, kas nav naudas iemaksa. Pārējos 
grozījumos kopumā atspoguļots Padomes ierosinātais teksts. 
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Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde šo ieņēmumu un izdevumu tāmi, 
kurā iekļauj štatu saraksta un darba 
programmas projektu, vēlākais līdz 
31. martam nosūta Komisijai un valstīm, ar 
kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi 
nolīgumus saskaņā ar 24. pantu.

6. Valde šo ieņēmumu un izdevumu tāmi, 
kurā iekļauj štatu saraksta un darba 
programmas projektu, vēlākais līdz 
31. martam nosūta Komisijai un valstīm, ar 
kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi 
nolīgumus saskaņā ar 28. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Vēlākais līdz nākamā finanšu gada 
1. jūnijam izpilddirektors nosūta galīgos 
pārskatus kopā ar valdes atzinumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un 
Revīzijas palātai.

7. Vēlākais līdz nākamā finanšu gada 
1. jūnijam izpilddirektors nosūta galīgos 
pārskatus, iekļaujot arī ziņojumu par 
budžeta un finanšu pārvaldību attiecīgajā 
finanšu gadā un Revīzijas palātas 
apsvērumus kopā ar valdes atzinumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai.

Or. en

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Juridiskais statuss Juridiskais statuss un mītne

Or. en
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Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūras mītne atrodas Briselē.

Or. en

Pamatojums

Par paraugu izmantots 7. pants koplēmuma procedūrā pieņemtajā Regulā Nr. 1093/2010, ar 
ko izveido Eiropas Banku iestādi. Aģentūrai, kas ir ar 2004. gada regulu nodibinātās ENISA 
pēctecis, būtu jāatrodas vietā, kur tā var darboties visefektīvāk un sekmīgāk Savienības 
vispārējās interesēs. Ņemot vērā tās uzdevumus un nepieciešamību pēc biežiem personiskiem 
kontaktiem, šāda vieta ir Brisele.   

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Aģentūras personālu, tostarp uz 
izpilddirektoru, attiecas noteikumi, ko 
piemēro Eiropas Savienības amatpersonām 
un pārējiem darbiniekiem.

1. Uz Aģentūras personālu, tostarp uz 
izpilddirektoru, attiecas noteikumi, ko 
piemēro Savienības amatpersonām un 
pārējiem darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Aģentūra apstrādā fizisku personu datus, Ja Aģentūra apstrādā fizisku personu datus 
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uz to attiecas Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 noteikumi.

— it īpaši pildot tās pienākumus —, tā 
ievēro personas datu aizsardzības 
principus un uz to attiecas Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas. 

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra var sazināties un 
sadarboties ar citām trešām valstīm un 
pēc vajadzības ļaut tām piedalīties 
Aģentūras darba attiecīgajās jomās. 

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu uzdevumu sekmēt starptautisku dialogu, sadarbību un globālu kopīgu pieeju. 

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gados no 34. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
veic novērtējumu, ņemot vērā visu 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus un 
saskaņā ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar valdi. Novērtējumā analizē 
Aģentūras ietekmi un efektivitāti 2. pantā 
izklāstīto mērķu sasniegšanā un Aģentūras 
darba prakses efektivitāti. Komisija veic 
novērtējumu jo īpaši, lai noteiktu, vai 
aģentūra joprojām ir efektīvs instruments, 

1. Piecos gados no 33. pantā minētās 
Aģentūras izveidošanas dienas Komisija 
lūdz neatkarīgu trešo personu veikt
novērtējumu, ņemot vērā visu attiecīgo 
ieinteresēto personu viedokļus un saskaņā 
ar darba uzdevumu, par ko panākta 
vienošanās ar izpildvaldi. Novērtējumā 
analizē Aģentūras ietekmi un efektivitāti 
2. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanā un 
Aģentūras darba prakses efektivitāti. 
Novērtējums ir pamats tam, lai noteiktu, 
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un vai pēc 34. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina Aģentūras 
darbības termiņš. 

vai Aģentūra joprojām ir efektīvs 
instruments, vai tās budžeta plānošana 
nākamajam gadam joprojām ir atbilstīga
un vai pēc 33. pantā minētā termiņa 
beigām būtu atkārtoti jāpagarina Aģentūras 
darbības termiņš. 

Or. en

Pamatojums

Grozījumā pārņemts Padomes teksts, izņemot atsauci uz valdi. Ierosinājumu par neatkarīgas 
trešās personas veiktu novērtējumu pamato arī ENISA pētījums. 

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde pēc novērtējuma saņemšanas 
iesniedz Komisijai ieteikumus par 
pārmaiņām šajā regulā, Aģentūrā un tās
darba praksē. Valde un izpilddirektors ņem 
vērā novērtējuma rezultātus Aģentūras 
daudzgadu plāna izstrādē.

3. Valde pēc novērtējuma saņemšanas 
iesniedz Komisijai ieteikumus par 
pārmaiņām šajā regulā, Aģentūrā, tās 
budžetā un darba praksē. Valde un 
izpilddirektors ņem vērā novērtējuma 
rezultātus Aģentūras daudzgadu plāna 
izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Atbalstītas Padomes ierosinātās izmaiņas.  

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība ar mītnes dalībvalsti Sadarbība ar mītnes dalībvalsti un 
mītnes nolīgums

Or. en
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Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepieciešamo kārtību attiecībā uz 
Aģentūrai paredzēto atrašanās vietu 
mītnes dalībvalstī un telpām, kuru 
pieejamību nodrošina šī dalībvalsts, kā arī 
specifiskos noteikumus, kas minētajā
dalībvalstī piemērojami izpilddirektoram, 
valdes locekļiem, Aģentūras darbiniekiem 
un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 
nolīgumā starp Aģentūru un minēto 
dalībvalsti, kas noslēgts pēc valdes 
apstiprinājuma saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Salīdzināt ar iestāžu darba grupas par aģentūrām ieteikumu un 74. pantu koplēmuma 
procedūrā pieņemtajā Regulā Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi. 

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā dalībvalsts nodrošina iespējami 
labākos apstākļus, lai gādātu par 
atbilstīgu Aģentūras darbību, tostarp 
daudzvalodu, uz Eiropu orientētas 
izglītošanās iespējas un piemērotus 
transporta savienojumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 30. panta 1.a punktam (jauns).  



PE470.059v01-00 70/72 PR\875732LV.doc

LV

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūru izveido uz pieciem gadiem, sākot 
no […].

Aģentūru izveido uz septiņiem gadiem, 
sākot no 2013. gada 13. septembra.

(Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar daudzgadu finanšu shēmas termiņu. Skatīt ENISA pētījuma 5. ieteikumu un 
citur tekstā. 
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra ENISA („Aģentūra”) tika nodibināta 
2004. gada martā uz piecu gadu periodu, kas 2008. gadā tika pagarināts līdz 2012. gada 
martam. 2010. gada septembrī Komisija nāca klajā ar diviem priekšlikumiem, no kuriem 
pirmais bija vēl par 18 mēnešiem pagarināt Aģentūras darbības termiņu — līdz 2013. gada 
septembrim, bet otrais bija daudz būtiskāks priekšlikums modernizēt un racionalizēt 
Aģentūru. Ar vienprātīgu Parlamenta atbalstu tika nolemts vispirms apstiprināt Aģentūras 
pilnvaru paplašināšanu, lai nodrošinātu tās tuvāko nākotni un dotu Parlamentam vairāk laika 
uzsākt plašas debates un analīzi par Aģentūras ilgtermiņa nākotni.

Aplūkojot Komisijas otro priekšlikumu par Aģentūras lomas atjaunināšanu, vispirms bija 
jāapsver jautājums par to, vai Aģentūra vispār vēl ir nepieciešama. Savā salīdzinoši īsajā 
darbības laikā Aģentūra devusi vērtīgu ieguldījumu tīklu un informācijas drošības jomā, taču 
referentam ir skaidrs, ka tās darbības turpināšana pašreizējā formā nebūtu stabils risinājums 
nākotnei, lai risinātu jaunās problēmas, kas nemitīgi attīstās kiberpasaulē. Ņemot vērā visus 
argumentus, ir skaidrs, ka Aģentūra darbojas atbilstoši īpašajām vajadzībām ES mērogā, 
koordinējot ieinteresētās personas efektīvāk un sekmīgāk nekā to spētu nodrošināt dalībvalstu 
sadarbība.

Eiropas Parlamenta ITRE komiteja nolēma rīkot uzklausīšanu un pieprasīja veikt aktuālu un 
neatkarīgu pētījumu, lai apskatītu dažādus aspektus Aģentūras pašreizējā darbībā, tostarp to, 
kā tā var efektīvi sekmēt tīklu un informācijas drošību ES un starptautiskā mērogā. Pētījuma 
uzdevumā bija aicināts apsvērt visus praktiskos pasākumus, kas sekmē Aģentūras efektīvu 
darbību, tostarp personāla jautājumus un budžeta aspektus. Pētījums tika veikts ļoti rūpīgi un 
atbilstoši Parlamenta uzdevumam un tajā tika iekļauti divpadsmit ieteikumi Aģentūras 
darbības uzlabošanai. Starp tiem bija ieteikumus nodrošināt ilgāku Aģentūras darbības 
termiņu, samazināt neskaidrību par lomu un uzdevumiem regulā un palielināt budžetu tās 
uzdevumu veikšanai.

Turklāt Aģentūrai jāuzņemas vēl papildu loma attiecībā uz CERT (Datorapdraudējumu 
reakcijas grupām), nodrošinot, ka visas dalībvalstu un Savienības CERT iespējas ir pietiekami 
attīstītas un ka šīs iespējas cik vien iespējams atbilst vislabāk attīstīto CERT iespējām. Turklāt 
Aģentūrai būtu jāsadarbojas ar valsts datu un privātuma aizsardzības iestādēm, lai pienācīgi 
risinātu tīklu un informācijas drošības aspektus cīņā pret kibernoziegumiem, un tai būtu jāspēj 
uzņemties koordinatora loma, lai aizpildītu trūkumus jomās, kur nav citu ES līmeņa atbildīgo 
iestāžu un kuras attiecas uz Aģentūras kompetenci.  

Nesens piemērs, kas skar gan tīklu drošību, gan privātumu un datu aizsardzību, ir gadījums ar 
bezvadu interneta pieejas (wi-fi) datu iegūšanu ar vienādam metodēm vairākās dalībvalstīs.  
Neraugoties uz saskaņotiem ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, nebija nevienas ES 
mēroga iestādes, kas spētu palīdzēt koordinēt kopīgu analīzi un rīcību, kā rezultātā valstu 
pieejas bija ļoti atšķirīgas un līdz ar to ļoti dažāds bija arī iedzīvotāju aizsardzības līmenis, kā 
arī radās nevajadzīga neskaidrība un problēmas attiecīgajiem uzņēmējiem. 

Nesenie notikumi ir parādījuši, ka tīklu un informācijas drošībai bieži vien nepieciešama 
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plašāka pasaules mēroga dimensija, tāpēc Aģentūrai jādod iespēja veidot dialogu un sadarbību 
ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, lai izstrādātu kopīgu pieeju attiecībā uz 
iespējamiem draudiem. 

Turklāt līdz ar 2009. gadā veiktajām izmaiņām tiesību aktu kopumā telekomunikāciju jomā 
tika ieviesta platforma, lai nodrošinātu standartizētas sabiedrību interesējošas informācijas 
sniegšanu visiem interneta lietotājiem.  Ņemot vērā to, ka tīklu drošība kopumā ir sabiedrisks 
labums un tā ir ļoti lielā mērā atkarīga no ikviena lietotāja darbībām un tā, kā viņi aizsargā 
savas ierīces pret draudiem, kā arī ņemot vērā risku, kāds individuāliem lietotājiem rodas no 
šiem draudiem, ir jāizmanto iespēja tagad aktivizēt šo platformu. Aģentūrai ir visas iespējas 
palīdzēt dalībvalstīm sagatavot nepieciešamo informāciju, kuru pēc tam varētu izplatīt 
individuāliem lietotājiem.  

Papildus pētījumam arī vairāki citi avoti uzsver neskaidrību attiecībā uz Aģentūras lomu. 
Šķiet, ka atšķiras dalībvalstu viedokļi par to, ko Aģentūrai vajadzētu darīt atbilstoši tās 
statūtiem un šīs atšķirības ir sarežģījušas tās darbu. Ir svarīgi precizēt Aģentūras darbības 
jomu, uzdevumus un mērķus, lai vislabāk varētu izmantot tās vērtīgos resursus. Mēģinot 
mazināt neskaidrības un sniegt precīzāku definīciju par Aģentūras uzdevumiem, ir svarīgi 
nepadarīt regulu pārāk striktu. 

Tīklu un informācijas drošības joma mainās tik strauji, ka tas, kas ir piemērots šobrīd, var tāds 
vairs nebūt jau tuvākajā laikā, tāpēc Aģentūras vadības struktūrai ir jābūt elastīgai, lai tā 
varētu pielāgoties šai videi. Šī strauji mainīgā vide ietekmē arī Aģentūras darbības termiņu. 
Regulāri tiek ierosināts, ka Aģentūras darbības termiņam jābūt neierobežotam, lai tā ar lielāku 
noteiktību un efektivitāti varētu veikt ilgtermiņa plānošanu. Kaut arī šie ir pamatoti 
argumenti, pieredze liecina, ka svarīgāk bija savlaicīgi pārskatīt Aģentūras darbības 
regulējumu, lai nodrošinātu atbilstību attīstībai. Laikā ierobežotas pilnvaras nozīmē, ka ir 
regulāri jāpārskata, vai Aģentūra turpina īstenot savus mērķus un nepieciešamības gadījumā 
tie jāatjaunina, vai arī Aģentūra jāslēdz, ja tā vairs nav nepieciešama.

Visbeidzot, strīdīgs jautājums bija Aģentūras mītnes vieta Iraklijā, kas atrodas Krētas salā 
Grieķijā. Lai gan tehnoloģiskie sasniegumi ir padarījuši darbu attālās vietās vairāk iespējamu, 
nevar aizvietot personisku tikšanos. Vairāki novērotāji ir uzsvēruši uzticības nozīmi mūsdienu 
pasaulē, un varētu teikt, ka ir vajadzīgi privāto kontaktu tīkli, lai labāk aizsargātu tīklu 
drošību. Statistika par Aģentūras personāla braucieniem ir īpaši satraucoša, turklāt tas attiecas 
gan uz izmaksām, gan ceļā pavadīto laiku. Jau Aģentūras personāla braucienu statistika vien 
apliecina, ka Brisele būtu daudz labāka darba vieta nekā jebkura cita. Aģentūras atrašanās 
Briselē vairotu tās spējas vairākos veidos, piemēram, spēju atbildēt uz steidzamiem pēdējā 
brīža pieprasījumiem no ES iestādēm, veidot svarīgāko kontaktu tīklus, piedalīties 
nozīmīgākajos notikumus un arī nodrošinātu lielāku Aģentūras atpazīstamību nekā pašlaik. 

Šī regula, kas paredz, ka Aģentūra oficiāli turpina ar 2004. gada regulu izveidotās sākotnējās 
Aģentūras darbu, sniedz labu iespēju no jauna apsvērt jautājumu par tās darba vietu. Turklāt 
Parlamentam, kas ir viena no likumdevējām iestādēm, ir nepārprotami jāīsteno šī atbildība un 
arī jāuzņemas loma, lemjot par to iestāžu atrašanās vietu, kuras tas piekrīt izveidot, nevis 
jāatstāj šis jautājums tikai dalībvalstu savstarpējai izlemšanai, nerīkojot sabiedrisku diskusiju. 
Tāpēc referents iesaka, ka Aģentūras darba vietai vajadzētu būt Briselē.


