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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0521),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0302/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 17 de Fevereiro de 
20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos eda 
Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 

                                               
1 JO C 107 de 06.04.11, p. 58.
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CONSELHO RELATIVO À AGÊNCIA 
EUROPEIA PARA A SEGURANÇA 
DAS REDES E DA INFORMAÇÃO 
(ENISA)

CONSELHO QUE CRIA A AGÊNCIA 
PARA A SEGURANÇA DAS REDES E 
DA INFORMAÇÃO DA UNIÃO 
EUROPEIA (UNISA)

Or. en

Justificação

A mudança de nome sublinha o facto de que o presente Regulamento cria uma sucessora para 
a ENISA, tal como tinha sido criada à luz do Regulamento n.º 460/2004. A mudança de 
"Agência Europeia" para "Agência […] da União Europeia" visa também seguir o exemplo 
do Conselho, que procede a idêntica alteração em todo o resto do texto.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) As comunicações, as infra-estruturas e 
os serviços electrónicos são um factor 
essencial, quer directa, quer 
indirectamente, do desenvolvimento 
económico e social. São fundamentais para 
a sociedade e tornaram-se, em si mesmos,
tão indispensáveis como o abastecimento 
de electricidade ou de água, constituindo 
mesmo factores decisivos para o 
abastecimento de electricidade, água e 
outros bens essenciais. A sua perturbação 
pode originar prejuízos económicos 
consideráveis, o que acentua a importância 
de medidas que visem aumentar a 
protecção e a resiliência para garantir a 
continuidade de serviços críticos. A 
protecção das comunicações, das infra-
-estruturas e dos serviços electrónicos, em 
particular a sua integridade e 
disponibilidade, enfrenta desafios 
crescentes, que dizem respeito, 
designadamente, aos componentes 
específicos da infra-estrutura de 
comunicações e aos programas 
informáticos que controlam esses 
componentes, à infra-estrutura em termos 
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globais e aos serviços prestados pela 
própria infra-estrutura. É uma questão 
cada vez mais preocupante para a 
sociedade, nomeadamente devido à 
eventualidade de surgirem problemas 
decorrentes da complexidade dos sistemas, 
acidentes, erros e ataques, que podem ter 
consequências na infra-estrutura física que 
permite a entrega de serviços críticos para 
o bem-estar dos cidadãos europeus.

Or. en

Justificação

Estas alterações visam traduzir melhor os elementos da infra-estrutura de comunicações 
electrónicas e a mais ampla importância social da referida infra-estrutura.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração completa a descrição proposta pela Comissão do modo como a ENISA 
original acabou por ter a sua sede em Heraklion. 
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em 2004, o Parlamento Europeu e o 
Conselho adoptaram o Regulamento (CE) 
n.º 460/2004, que cria a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação, no intuito de contribuir para a 
realização do objectivo de garantir um 
elevado nível de segurança das redes e da 
informação na União e desenvolver uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação em benefício dos cidadãos, dos 
consumidores, das empresas e das 
administrações públicas. Em 2008, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptaram o Regulamento (CE) n.º
1007/2008 que prolonga o mandato da 
Agência até Março de 2012.

(5) Em 2004, o Parlamento Europeu e o 
Conselho adoptaram o Regulamento (CE) 
n.º 460/2004, que cria a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação, no intuito de contribuir para a 
realização do objectivo de garantir um 
elevado nível de segurança das redes e da 
informação na União e desenvolver uma 
cultura de segurança das redes e da 
informação em benefício dos cidadãos, dos 
consumidores, das empresas e das 
administrações públicas. Em 2008, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptaram o Regulamento (CE) n.º 
1007/2008 que prolonga o mandato da 
Agência até Março de 2012. Em 2011, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptaram o Regulamento (CE) 
n.º 580/20111 que prolonga o mandato da 
Agência até Setembro de 2013.
______________
1 JO L 165 de 24.6.2011, p. 3.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Desde que a Agência foi criada, a 
segurança das redes e da informação tem-
se visto confrontada com desafios que vão 
mudando em função da evolução 
tecnológica, socioeconómica e dos 
mercados e que têm sido objecto de 

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

reflexões e debates aprofundados. Em 
resposta à evolução dos desafios, a União 
actualizou as suas prioridades no que toca à 
política de segurança das redes e da 
informação numa série de documentos, 
entre os quais a Comunicação da Comissão 
de 2006 intitulada Estratégia para uma 
sociedade da informação segura – Diálogo, 
parcerias e maior poder de intervenção, a 
Resolução do Conselho de 2007 relativa a 
uma Estratégia para uma Sociedade da 
Informação Segura na Europa, a 
Comunicação de 2009 intitulada Protecção 
de infra-estruturas críticas da informação -
«Proteger a Europa contra os ciberataques 
e as perturbações em grande escala: 
melhorar a preparação, a segurança e a
resiliência», as Conclusões da Presidência 
da Conferência Ministerial sobre Protecção 
de Infra-Estruturas Críticas da Informação 
(CIIP), a Resolução do Conselho de 2009 
sobre uma abordagem de cooperação 
europeia no domínio da segurança das 
redes e da informação. Foi reconhecida a 
necessidade de modernizar e reforçar a 
Agência, para que esta contribua 
positivamente para os esforços das 
instituições europeias, dos Estados-
-Membros e de todo o sector no sentido de 
se desenvolver na Europa uma capacidade 
de resposta aos desafios da segurança das 
redes e da informação. Mais recentemente, 
a Comissão adoptou a Agenda Digital para 
a Europa, uma iniciativa emblemática 
enquadrada na estratégia «Europa 2020». 
Esta agenda geral visa explorar e 
desenvolver o potencial das TIC e 
transformá-lo em crescimento sustentável e 
inovação. A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 6 de Julho de 2011, sobre a 
banda larga europeia, subintitulada 
"investir no crescimento induzido pelas 
tecnologias digitais"1, volta a frisar a 
importância da segurança das redes e da 
informação. Um dos seus principais 
objectivos é promover a confiança na 
sociedade da informação, para o que 
anunciou uma série de acções a levar a 
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cabo pela Comissão nesse domínio, entre 
as quais se inclui a presente proposta.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) As medidas em prol do mercado interno 
respeitantes à segurança das comunicações 
electrónicas e, de um modo mais geral, à 
segurança das redes e da informação 
exigem diferentes formas de aplicações 
técnicas e organizacionais por parte dos 
Estados-Membros e das instituições da 
União Europeia. A aplicação heterogénea 
dessas exigências pode conduzir a soluções 
ineficazes e criar obstáculos ao mercado 
interno. É, pois, necessário criar a nível 
europeu um centro especializado que 
forneça orientações, conselhos e assistência 
em questões relacionadas com a segurança 
das redes e da informação, e com o qual os 
Estados-Membros e as instituições da 
União Europeia possam contar. A Agência 
pode responder a essas necessidades 
desenvolvendo e mantendo um alto nível 
de especialização e prestando assistência 
aos Estados-Membros, às instituições da 
União Europeia e à comunidade 
empresarial, por forma a ajudá-los a 
cumprir os requisitos legais e 
regulamentares da segurança das redes e da 
informação e, mais genericamente, a 
ajudá-los a evitar exigências 
desnecessárias e discordantes passíveis de 
impor custos adicionais à empresas e de 
acarretar a fragmentação e a colocação 
de barreiras no mercado interno, 
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contribuindo assim para o bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Justificação

A expressão "instituições da União Europeia" obedece à redacção do Conselho e deverá ser 
utilizada em todo o texto, em lugar de "instituições europeias", sem necessidade de quaisquer 
outras alterações.  Em relação à primeira mudança no considerando 7, pode afirmar-se que 
ela reflecte o facto de que todas as instituições estão em causa, e não apenas da Comissão.  A 
referência à discrepância de requisitos e de custos e à fragmentação sublinha a importância 
do contributo da Agência para o mercado interno. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Agência deve realizar as missões que lhe são confiadas por toda a legislação da UE, 
atendendo a que a legislação pode variar com o tempo, e não apenas o que se encontra 
espelhado no Direito comunitário no momento presente.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

elevado nível de segurança das redes e da 
informação dentro da União e para o 
desenvolvimento de uma cultura de 
segurança das redes e da informação em 
benefício dos cidadãos, dos consumidores, 
das empresas e das organizações do sector 
público na União Europeia, contribuindo 
assim para o normal funcionamento do 
mercado interno. Neste sentido, deverão 
ser atribuídos à Agência os recursos 
orçamentais necessários, para que esta 
possa propor, até ao fim do segundo ano 
do seu novo mandato, e após consulta às 
partes interessadas relevantes, uma 
análise aprofundada relativa à elaboração 
de uma estratégia pan-europeia em 
matéria de cibersegurança.

Or. en

Justificação

BUDG AM 2. A alteração ao orçamento carece de uma disposição substantiva 
correspondente, a qual, contudo, é aqui incluída numa alteração em separado, como tarefa 
adicional. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Um conjunto de tarefas deverá indicar 
o modo como a Agência deve atingir os 
seus objectivos, permitindo-lhe ao mesmo 
tempo uma certa flexibilidade nas suas 
operações. Entre as tarefas da Agência 
deverão constar a recolha das informações 
e dos dados necessários para efectuar 
análises dos riscos para a segurança e a 
resiliência das comunicações, das infra-
-estruturas e dos serviços electrónicos e 
para avaliar, em cooperação com os 
Estados-Membros, a situação em matéria 
de segurança das redes e da informação na 
Europa. A Agência deverá garantir a 

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

deverá garantir a coordenação com os 
Estados-Membros e com as instituições da 
União Europeia e reforçar a cooperação 
entre as partes interessadas na Europa, 
nomeadamente envolvendo nas suas 
actividades os organismos nacionais 
competentes e peritos do sector privado 
nas áreas relevantes. A Agência deverá 
prestar assistência à Comissão e aos 
Estados-Membros no seu diálogo com as 
empresas sobre os problemas de segurança 
associados ao hardware e ao software, 
contribuindo assim para uma abordagem 
concertada da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Justificação

O uso da expressão "áreas relevantes" reflecte a circunstância de a segurança das redes e da 
informação se revestir também de grande importância, por exemplo, para a defesa da 
privacidade e a protecção de dados. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

contributos do sector privado e da 
cooperação com este sector, que 
desempenha um papel decisivo na 
securização das comunicações, das infra-
-estruturas e dos serviços electrónicos.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Por regra, a Agência deve ser capaz de actuar por sua própria iniciativa.   

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Agência deverá prestar assistência (16) A Agência deverá prestar assistência 
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aos Estados-Membros e às instituições 
europeias nos seus esforços para 
construírem e melhorarem as suas 
capacidades e o seu nível de preparação 
transfronteiras para prevenirem, 
detectarem, mitigarem e responderem a 
problemas e incidentes no domínio da 
segurança das redes e da informação; nesta 
matéria, a Agência deverá facilitar a 
cooperação entre os Estados-Membros e 
entre estes e a Comissão. Para isso, a 
Agência deverá desempenhar um papel 
activo de apoio aos Estados-Membros nos 
seus esforços constantes para melhorarem a 
sua capacidade de resposta e organizarem e 
realizarem exercícios nacionais e europeus 
sobre incidentes de segurança.

aos Estados-Membros e às instituições da 
União Europeia nos seus esforços para 
construírem e melhorarem as suas 
capacidades e o seu nível de preparação 
transfronteiras para prevenirem, 
detectarem, mitigarem e responderem a 
problemas e incidentes no domínio da 
segurança das redes e da informação; nesta 
matéria, a Agência deverá facilitar a 
cooperação entre os Estados-Membros e 
entre estes, a Comissão e as demais 
instituições da União Europeia. Para isso, 
a Agência deverá desempenhar um papel 
activo de apoio aos Estados-Membros nos 
seus esforços constantes para melhorarem a 
sua capacidade de resposta e organizarem e 
realizarem exercícios nacionais e europeus 
sobre incidentes de segurança.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para compreender melhor os desafios 
no domínio da segurança das redes e da 
informação, a Agência deve analisar os 
riscos actuais e emergentes. Para isso, a 
Agência deverá, em cooperação com os 
Estados-Membros e, se necessário, com os 
institutos de estatísticas, recolher 
informações relevantes. Além disso, a 
Agência deverá assistir os Estados-
-Membros e as instituições e organismos 
europeus nos seus esforços para 
recolherem, analisarem e divulgarem dados 
sobre a segurança das redes e da 
informação.

(18) Para compreender melhor os desafios 
no domínio da segurança das redes e da 
informação, a Agência deve analisar os 
riscos actuais e emergentes. Para isso, a 
Agência deverá, em cooperação com os 
Estados-Membros e, se necessário, com os 
institutos de estatísticas, entre outros,
recolher informações relevantes. Além 
disso, a Agência deverá assistir os Estados-
-Membros e as instituições e organismos 
da União Europeia nos seus esforços para 
recolherem, analisarem e divulgarem dados 
sobre a segurança das redes e da 
informação.

Or. en
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Justificação

Outras entidades susceptíveis de fornecer informações relevantes em matéria de riscos são as 
organizações do sector privado. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) A Agência deverá facilitar a 
cooperação entre os organismos públicos 
competentes dos Estados-Membros, 
nomeadamente apoiando o 
desenvolvimento e o intercâmbio de boas 
práticas e de normas para programas 
educativos e de sensibilização. Uma maior 
troca de informações entre os Estados-
-Membros facilitará esta acção. A Agência 
deverá contribuir para o reforço da 
sensibilização de cada um dos utentes das 
comunicações, das infra-estruturas e dos 
serviços electrónicos, inclusive mediante a 
prestação de ajuda aos Estados-Membros 
tendente à produção de informações 
relevantes e de  interesse público sobre a 
segurança das redes e da informação. A 
Agência deverá igualmente favorecer a 
cooperação entre as partes interessadas 
públicas e privadas ao nível da União, em 
parte através da promoção da partilha de 
informações, de campanhas de 
sensibilização e de programas educativos e 
de formação.

Or. en

Justificação

Na sequência do pacote das telecomunicações de 2009, a Directiva Serviço Universal contém 
uma plataforma para a produção e a comunicação de informações de interesse público 
padronizadas e facilmente compreensíveis, por exemplo, em matéria de riscos de segurança, 
destinadas a todos os utentes da Internet. A Agência está bem posicionada para ajudar os 
Estados-Membros a utilizar essa plataforma, os quais devem igualmente conferir à Agência 
uma maior visibilidade para a generalidade dos cidadãos. A página das CERT norte-
-americanas na Internet fornece exemplos do tipo de informações que poderiam ser 
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consideradas para este efeito: http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O trabalho da Agência deverá 
aproveitar as actividades de investigação, 
desenvolvimento e avaliação tecnológica 
em curso, nomeadamente as realizadas no 
âmbito das várias iniciativas da União 
Europeia no domínio da investigação.

(22) O trabalho da Agência deverá 
aproveitar as actividades de investigação, 
desenvolvimento e avaliação tecnológica 
em curso, incluindo as realizadas no 
âmbito das várias iniciativas da União 
Europeia no domínio da investigação.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reflectir a nova rubrica do artigo 1.º.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Nas suas relações com os organismos 
policiais/judiciais no que respeita aos 
aspectos de segurança da 
cibercriminalidade, a Agência deverá 
utilizar os canais de informação existentes 
e as redes estabelecidas, tais como os 
pontos de contacto mencionados na 
proposta de Directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos ataques 
contra os sistemas de informação, que 
revoga a Decisão-quadro 2005/222/JAI, ou
a equipa da Europol composta pelos chefes 
das unidades que se ocupam da 
criminalidade de alta tecnologia. 

(24) Nas suas relações com os organismos 
policiais/judiciais no que respeita aos 
aspectos de segurança da 
cibercriminalidade, a Agência deverá 
respeitar os canais de informação 
existentes e as redes estabelecidas, tais 
como os pontos de contacto mencionados 
na proposta de Directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos ataques 
contra os sistemas de informação, que 
revoga a Decisão-quadro 2005/222/JAI, e a 
equipa da Europol composta pelos chefes 
das unidades que se ocupam da 
criminalidade de alta tecnologia.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para garantir a plena consecução dos 
seus objectivos, a Agência deve estar em 
contacto com os organismos 
policiais/judiciais e as autoridades 
responsáveis pela protecção da privacidade 
para analisarem e encontrarem a devida 
resposta para os aspectos do combate à 
cibercriminalidade que se prendem com a 
segurança das redes e da informação. Os 
representantes dessas autoridades deverão 
tornar-se partes interessadas de pleno 
direito da Agência e estar representados
no seu grupo permanente de partes 
interessadas. 

(25) Para garantir a plena consecução dos 
seus objectivos, a Agência deve estar em 
contacto com os organismos 
policiais/judiciais existentes a nível 
nacional e da União Europeia e com as 
autoridades responsáveis pela protecção da 
privacidade, como as entidades 
reguladoras nacionais e as autoridades 
nacionais de protecção de dados, de que 
são exemplo os órgãos conjuntos de 
supervisão e a Autoridade Europeia para 
a Protecção de Dados, para analisarem e 
encontrarem a devida resposta para os 
aspectos do combate à cibercriminalidade 
que se prendem com a segurança das redes 



PR\875732PT.doc 19/81 PE470.059v01-00

PT

e da informação, bem como para as 
vertentes da protecção de dados e da 
privacidade que com eles se relacionam. 
Os representantes dessas autoridades e 
organismos deverão tornar-se partes 
interessadas de pleno direito da Agência e 
ter assento no seu grupo permanente de 
partes interessadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa abordar a questão do leque muito vasto de organismos com que a 
Agência deve estar em contacto, de entre os quais o Director Executivo (DE) pode escolher 
os que estarão presentes aquando da criação do Grupo Permanente de Partes Interessadas 
(GPPI), sem qualquer limitação de escolha (o relatório intercalar do Conselho, de 12 de 
Maio de 2011, refere apenas autoridades ligadas ao "Direito da União") ou preferência por 
qualquer entidade em particular. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A Agência deverá ainda dispor da 
prerrogativa, sempre que não haja 
qualquer outra entidade a nível da UE 
com competência específica para o fazer e 
em coordenação com o Estado-Membro e 
com os órgãos da União em causa, de 
apoiar o desenvolvimento de uma resposta 
coerente da União aos incidentes 
relacionados com a segurança das redes e 
da informação que afectem vários 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Por exemplo, as acções de recolha de dados de redes sem fios realizadas de forma idêntica 
em vários Estados-Membros devem subordinar-se a uma abordagem coordenada ao nível de 
toda a União, atendendo, designadamente, à existência de legislação comunitária cujo 
propósito consiste na respectiva harmonização. As reacções nacionais muito divergentes em 
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tais casos demonstram a fragmentação e a ausência de qualquer órgão coordenador à escala 
da União, o que tem um impacto negativo, quer nas pessoas, quer nas empresas. A Agência 
está particularmente bem posicionada para assumir o indispensável papel de coordenação. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. A estrutura organizacional da 
Agência deve ser simplificada e reforçada 
para permitir ganhos de eficiência e de 
eficácia de custos e para acautelar a 
representação constante da Comissão e 
dos Estados-Membros ao mais alto nível.

Or. en

Justificação

Veja-se, por exemplo, as alterações destinadas a abolir os representantes das partes 
interessadas e dos grupos de trabalho no Conselho de Administração (CA), a criar uma 
pequena Comissão Executiva (CE) e a assegurar a existência de capacidades para a tomada 
de decisões. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para assegurar a eficácia da Agência, 
os Estados-Membros e a Comissão deverão 
estar representados no conselho de 
administração, o qual deverá definir a 
orientação geral das operações da Agência 
e garantir que esta executa as suas tarefas 
de acordo com o presente regulamento. O 
conselho de administração deverá ser 
dotado dos necessários poderes para 
estabelecer o orçamento, verificar a sua 
execução, aprovar as regras financeiras 
adequadas, definir procedimentos de 
trabalho transparentes no tocante à tomada 
de decisões pela Agência, aprovar o 
programa de trabalho da Agência, aprovar 
o seu próprio regulamento interno e o 
regulamento interno da Agência, nomear o 

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

director executivo e decidir do 
prolongamento ou do termo do mandato 
deste último, sob reserva, respectivamente, 
da confirmação ou da emissão de parecer 
favorável do Parlamento Europeu. O 
conselho de administração deverá criar 
uma Comissão Executiva para o assistir
nas suas tarefas.

Or. en

Justificação
Para fortalecer a Agência e garantir que seja lhe dada a devida atenção, os membros 
ordinários do CA e da CE devem ser representantes de alto nível. A nomeação do DE deve 
ficar sujeita à ratificação do Parlamento Europeu, como acontece, por exemplo, com o 
Director Executivo da Autoridade Bancária Europeia.  O grupos de trabalho do CA tornam-
-se desnecessários com a formação de uma CE (cf. BUDG 5). 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O normal funcionamento da Agência 
exige que o seu director executivo seja 
nomeado com base no mérito e em 
capacidades de gestão e administrativas 
documentadas, bem como na competência 
e na experiência pertinentes para a 
segurança das redes e da informação, e que 
desempenhe as suas funções com total 
independência no que respeita à 
organização do funcionamento interno da 
Agência. Para isso, o director executivo 
deverá preparar uma proposta de programa 
de trabalho para a Agência, após consulta 
dos serviços da Comissão, e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a boa 
execução desse programa de trabalho. 
Deverá preparar todos os anos um projecto 
de relatório geral a apresentar ao conselho 
de administração, elaborar um projecto de 
mapa previsional das receitas e despesas da 
Agência e executar o orçamento.

(29) À semelhança do que acontece com 
todas as Agências da União, o normal 
funcionamento da Agência exige que o seu 
director executivo seja nomeado com base 
no mérito e em capacidades de gestão e 
administrativas documentadas, bem como 
na competência e na experiência 
pertinentes para a segurança das redes e da 
informação, e que desempenhe as suas 
funções com total independência no que 
respeita à organização do funcionamento 
interno da Agência. Para isso, o director 
executivo deverá preparar uma proposta de 
programa de trabalho para a Agência, após 
consulta da Comissão, e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a boa 
execução desse programa de trabalho. 
Deverá preparar todos os anos um projecto 
de relatório geral a apresentar ao conselho 
de administração, elaborar um projecto de 
mapa previsional das receitas e despesas da 
Agência e executar o orçamento.
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Or. en

Justificação

Vide alterações ao artigo 12.º, que aceitam o ponto de vista do Conselho, segundo o qual a 
entidade que deve ser envolvida é a própria Comissão, e não apenas os seus serviços. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A Agência deverá compreender um 
grupo permanente de partes interessadas 
enquanto órgão consultivo, para garantir o 
diálogo regular com o sector privado, as 
organizações de consumidores e outras 
partes interessadas pertinentes. Esse grupo 
permanente - criado pelo conselho de 
administração por proposta do director 
executivo - deverá centrar-se em questões 
pertinentes para todas as partes 
interessadas e apresentá-las à Agência. Se 
necessário, e de acordo com a ordem de 
trabalhos das reuniões, o director executivo 
poderá convidar representantes do 
Parlamento Europeu e de outros 
organismos competentes a participarem nas 
reuniões do grupo.

(31) A Agência deverá compreender um 
grupo permanente de partes interessadas 
enquanto órgão consultivo, para garantir o 
diálogo regular com o sector privado, as 
organizações de consumidores e outras 
partes interessadas pertinentes. Esse grupo 
permanente – criado pelo conselho de 
administração por proposta do director 
executivo – deverá centrar-se em questões 
pertinentes para as partes interessadas e 
apresentá-las à Agência. Se necessário, e 
de acordo com a ordem de trabalhos das 
reuniões, o director executivo poderá 
convidar representantes do Parlamento 
Europeu e de outros organismos 
competentes a participarem nas reuniões do 
grupo.

Or. en

Justificação

O GPPI (Grupo Permanente de Partes Interessadas) deve poder centrar-se em determinadas 
questões, mesmo que elas não sejam pertinentes para todas e cada uma das partes 
interessadas nele representados, atendendo, designadamente, ao alargamento da composição 
do órgão em causa.  
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Dentro da sua esfera de acção, dos 
seus objectivos e da execução das suas 
atribuições, a Agência deverá cumprir, 
designadamente, as disposições aplicáveis 
às instituições europeias, bem como a 
legislação nacional relativa ao tratamento 
de documentos sensíveis. O conselho de 
administração deverá ter o poder de tomar 
uma decisão que permita à Agência tratar 
informações classificadas.

(34) Dentro da sua esfera de acção, dos 
seus objectivos e da execução das suas 
atribuições, a Agência deverá cumprir, 
designadamente, as disposições aplicáveis 
às instituições europeias, bem como a 
legislação nacional relativa ao tratamento 
de documentos sensíveis. O conselho de 
administração deverá tomar uma decisão 
que permita à Agência tratar informações 
classificadas.

Or. en

Justificação

Garantir que a Agência possa lidar com informações classificadas deverá ser uma das 
obrigações do CA.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
Alteração BUDG 3, com um aditamento destinado a dar conta da possibilidade de um 
aumento das despesas, devido a situações imprevistas e de emergência. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Agência deverá suceder à ENISA, 
criada pelo Regulamento (CE) 

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

n.º 460/2004. O Estado-Membro de 
acolhimento deverá manter e desenvolver 
as disposições práticas para garantir o 
funcionamento normal e eficiente da 
Agência, no que respeita, designadamente, 
à cooperação e prestação de assistência à 
Comissão, aos Estados-Membros e seus 
organismos competentes, às outras 
instituições e organismos europeus e às 
partes interessadas, públicas e privadas, de 
toda a Europa.

Or. en

Justificação

O presente Regulamento cria formalmente a Agência enquanto sucessora da ENISA, tal como 
foi constituída ao abrigo no disposto no Regulamento original de 2004.  Ela não é, pois, 
afectada por quaisquer decisões tomadas pelos Estados-Membros relativamente ao 
Regulamento de 2004. 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) O disposto no ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira1

deve aplicar-se à renovação do mandato 
da Agência e qualquer decisão da 
autoridade legislativa em prol de tal uma 
renovação deve ser tomada sem prejuízo 
das decisões da autoridade orçamental, no 
contexto do processo orçamental anual,
____________
1 JO C 139 de 14.06.2006, p. 1.

Or. en
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Justificação
Alteração BUDG 1, reformulada como considerando. 

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

 Objecto e âmbito de aplicação Objecto e objectivos

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento institui uma 
Agência para a Segurança das Redes e da 
Informação da União Europeia (a seguir 
denominada «a Agência») com o propósito 
de se encarregar das missões que lhe 
forem confiadas no sentido de contribuir 
para um nível elevado de segurança das 
redes e da informação na União e de 
sensibilizar e desenvolver uma cultura de 
segurança das redes e da informação na 
sociedade, em benefício dos cidadãos, dos 
consumidores, das empresas e das 
organizações do sector público da União, 
contribuindo assim para o normal 
funcionamento do mercado interno.

Or. en
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência desenvolve e mantém um 
elevado nível de competências 
especializadas.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma formulação transcrita do artigo 2.º, que adopta a abordagem do Conselho 
no sentido de transformar este trecho (que antes integrava o n.º 3 do artigo 2.º) num 
parágrafo à parte. 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Trata-se do antigo n.º 1 do artigo 2.º. 
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. A Agência presta assistência no 
aumento e no reforço da capacidade e do 
grau de preparação da União e dos 
Estados-Membros para prevenirem, 
detectarem e responderem a problemas e 
incidentes no domínio da segurança das 
redes e da informação.

Or. en

Justificação

Trata-se do antigo n.º 2 do artigo 2.º. Foram aceites as alterações propostas pelo Conselho 
("… presta assistência no aumento e no reforço …"). 

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. A Agência utiliza a sua capacidade 
especializada para incentivar uma vasta 
colaboração entre os intervenientes, tanto 
do sector público, como do sector privado.

Or. en

Justificação

Trata-se do antigo n.º 3 do artigo 2.º. Foram aceites as alterações propostas pelo Conselho.  
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2 Suprimido
Objectivos
1. A Agência presta assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros para 
que cumpram as exigências legais e 
regulamentares da legislação actual e 
futura da União em matéria de segurança 
das redes e da informação, contribuindo 
desse modo para o normal funcionamento 
do mercado interno.
2. A Agência reforça a capacidade e o 
grau de preparação da União e dos 
Estados-Membros para prevenirem, 
detectarem e responderem a problemas e 
incidentes no domínio da segurança das 
redes e da informação.
3. A Agência desenvolve e mantém um 
elevado nível de competências 
especializadas e utiliza-as para estimular 
uma ampla cooperação entre os actores 
dos sectores público e privado.

Or. en

Justificação

Trata-se de um trecho que foi fundido com o artigo 1.º. 

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com o propósito exposto no artigo 1.º, a 
Agência exerce as seguintes funções:

1. Com o propósito e para os objectivos 
expostos no artigo 1.º, a Agência exerce as 
seguintes funções:
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Or. en

Justificação

De um modo geral, a maioria das referências do artigo 3.º à capacidade de a Agência actuar 
apenas a pedido foi suprimida. A Agência, que, entre outras coisas, só pode aconselhar, 
facilitar e promover a cooperação, não dispondo de quaisquer outros novos desígnios 
operacionais, deve ser capaz de actuar por sua própria iniciativa, quando e se identificar 
uma determinada necessidade. Vide também a proposta que figura na alínea a) (nova) do 
n.º 1 do artigo 3.º.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Assiste as instituições da União 
Europeia em todas as questões 
relacionadas com a política segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhes
conselhos, pareceres e análises e 
desenvolvendo para a Comissão trabalhos 
preparatórios para a elaboração e a 
actualização das leis da União no domínio 
da segurança das redes e da informação;

Or. en

Justificação

O aditamento de "em todas as questões relacionadas com" e a supressão da palavra 
"elaboração" e dos qualificativos "técnicas e socioeconómicas" obedecem às sugestões do 
Conselho. 

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Trata-se do texto do Conselho com pequenas alterações (incluindo a supressão de uma 
referência ao facto de a Agência só poder prestar aconselhamento aos Estados-Membros a 
pedido). 

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promove a cooperação entre os 
Estados-Membros e facilita a colaboração
entre estes e as instituições da União 
Europeia nos seus esforços para 
prevenirem, detectarem e responderem a 
incidentes de segurança das redes e da 
informação que possuam uma dimensão 
transfronteiriça;

Or. en

Justificação

A presente alteração aceita a modificação proposta pelo Conselho (que coloca a referência à 
dimensão transfronteiriça em último lugar), mas não aceita a formulação mais restritiva 
sugerida pelo próprio Conselho ("sempre que isso desencadeie um impacto além-fronteiras"). 

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus nos 

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

Europeia na recolha, análise e divulgação 
de dados sobre a segurança das redes e da 
informação;

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

  (c-A) Estabelece contactos, procede ao 
intercâmbio de conhecimentos 
especializados e de melhores práticas com 
os organismos competentes dos Estados-
-Membros e da União Europeia, 
nomeadamente os que se ocupam da 
cibercriminalidade e da protecção de 
dados, e presta aconselhamento sobre 
aspectos da segurança das redes e da 
informação que possam ter impacto no 
respectivo trabalho, tendo em vista o 
fortalecimento mútuo dos esforços 
daquelas entidades e dos esforços da 
própria Agência para promover a 
melhoria da segurança das redes e da 
informação;

Or. en

Justificação

O texto do Conselho foi aceite com algumas modificações (incluindo a recusa da palavra 
"sinergia" e o aditamento da referência aos organismos dos Estados-Membros). Compare-se, 
parcialmente, com a Recomendação 11 do estudo sobre a ENISA encomendado pela 
Comissão ITRE, de Julho de 2011. 



PR\875732PT.doc 35/81 PE470.059v01-00

PT

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Avalia regularmente, com a cooperação 
dos Estados-Membros e da Comissão, a 
situação da segurança das redes e da 
informação na Europa;

Or. en

Justificação

A versão do Conselho não foi aceite, entre outras razões, porque parece enfraquecer a 
disposição que torna o estado da avaliação de segurança dependente das informações 
prestadas pelos Estados-Membros, em vez de obrigar os Estados-Membros (e a Comissão –
que é a instituição comunitária de maior relevo) a cooperarem. 

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Promove a cooperação entre os 
organismos públicos competentes da 
Europa, nomeadamente para o 
desenvolvimento e o intercâmbio de boas 
práticas e normas;

Or. en

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Assiste a União e os Estados-Membros 
na promoção da utilização de boas práticas 
e de normas em matéria de gestão de riscos 

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

e de segurança para os produtos, sistemas, 
redes, programas e serviços electrónicos, 
inclusive mediante o fomento dos 
requisitos ligados à segurança e à gestão 
do risco mínimo;

Or. en

Justificação

A Agência deve ter capacidade para desempenhar no futuro um papel no auxílio à prevenção 
de casos como o dos atentados contra o sistema de comércio de emissões da UE, fornecendo 
uma plataforma para o fomento dos requisitos ligados à segurança e à gestão do risco 
mínimo. 

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Promove a cooperação entre as partes 
interessadas públicas e privadas a nível da 
União, através, nomeadamente, da 
promoção da partilha de informações e da 
sensibilização, assim como da facilitação 
do desenvolvimento e da adopção de
normas para a gestão dos riscos e para a 
segurança dos produtos, dos sistemas, das 
redes, dos programas e dos serviços 
electrónicos;

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Facilita o diálogo e o intercâmbio de 
boas práticas entre as partes interessadas 
públicas e privadas sobre a segurança das 

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

redes e da informação, incluindo aspectos 
do combate à cibercriminalidade; assiste a 
Comissão na elaboração de políticas que 
tenham em conta a vertente «segurança das 
redes e da informação» do combate à 
cibercriminalidade;

Or. en

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos da União 
Europeia nos seus esforços para 
desenvolverem e melhorarem as
capacidades de detecção, análise e resposta 
em matéria de segurança das redes e da 
informação, inclusive no próprio local, 
para organizarem e executarem exercícios 
à escala europeia e, a pedido de um 
Estado-Membro, à escala nacional, e para 
se envolverem em exercícios de âmbito 
internacional;

Or. en

Justificação

A referência ao "próprio local" refere-se a situações em que os funcionários da Agência 
possam ter necessidade de auxiliar os Estados-Membros a resolver problemas graves “in 
loco”. Por seu turno, a referência aos exercícios propostos é retomada do texto do Conselho. 
Para os "exercícios de âmbito internacional", vide, por exemplo, o estudo sobre a ENISA, 
p. 12. 
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Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) Apoia a coordenação, em consulta 
com a Comissão e com outras entidades 
relevantes dos Estados-Membros e da 
União Europeia, as respostas às 
infracções da legislação aplicável que 
afectem vários Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Cf. considerando 25-A. A Agência deve ser capaz de, por exemplo, ajudar a preencher as 
lacunas demonstradas pelo recente caso que envolveu a recolha de dados de redes sem fios. 
Tanto os aspectos ligados à segurança das redes, como as vertentes relacionadas com a 
protecção de dados, foram implicados de forma idêntica na generalidade dos Estados-
-Membros, mas as atitudes dos Estados-Membros na aplicação das legislações nacionais com 
base na legislação comunitária harmonizada diferiram substancialmente. Não há 
actualmente qualquer órgão da UE capaz de apoiar a coordenação das respostas nacionais e 
de, eventualmente, interagir com o operador em causa.  

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

j-B) Promove o reforço do grau de 
sensibilização dos utilizadores finais nos 
domínios da segurança das redes e da 
informação, da luta contra a 
cibercriminalidade e da protecção da 
privacidade e dos dados pessoais, 
ajudando os Estados-Membros a produzir 
informações padronizadas de interesse 
público, na acepção do n.º 4 do artigo 21.º 
da Directiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
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redes e serviços de comunicações 
electrónicas (directiva serviço universal)1, 
e apoiando o desenvolvimento do 
princípio da inclusão de tais informações 
na oferta de novos equipamentos que se 
destinem a ser utilizados em redes 
públicas de telecomunicações;
____________
1 JO L 108 de 24.04.2002, p. 51.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa habilitar a Agência a participar na activação da "plataforma de 
informação de interesse público", estabelecida pela "Directiva Serviço Universal" em 2009. 
A segurança das redes e da informação depende, em última análise e em grande medida, das 
acções dos utentes a título individual.  Por essa razão, eles deverão estar conscientes das 
ameaças e das precauções que podem tomar, tanto na defesa do seu interesse próprio, como 
em prol de uma maior segurança das redes em geral. Vide considerando 20. 

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

j-C) Ajuda a Comissão a preparar uma 
estratégia global da União Europeia em 
matéria de segurança das redes e da 
informação, apresentando, para o efeito, 
uma análise abrangente, no seguimento 
das consultas necessárias com todas as 
partes interessadas;

Or. en

Justificação

Cf. alteração BUDG 2 (considerando 11) e também o relatório ITRE/Tzavela sobre a banda 
larga. 
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Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

(k) Executa as tarefas que lhe são confiadas 
por actos legislativos da União.

(k) Executa as tarefas que lhe são confiadas 
por actos legislativos da União, bem como 
quaisquer outras missões subsidiárias 
indispensáveis à execução das tarefas 
referidas nas alíneas a) a j-C), ou em 
outros actos legislativos da União.

Or. en

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência pode agir por sua própria 
iniciativa de acordo com o âmbito e os 
objectivos do presente Regulamento. 
Sempre que um Estado-Membro solicite 
uma intervenção da Agência, esse Estado-
-Membro deve informar a Agência se a 
recomendação foi tida em conta e de que 
modo o foi.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 3.º. Como o texto do Conselho permite, entre 
outras coisas, que a Agência preste aconselhamento de forma independente, as referências 
gerais do Conselho à actuação da Agência apenas a pedido de um Estado-Membro resultam 
supérfluas e contraditórias, motivo por que se propõe que não sejam retomadas. Parece 
lógico e útil para o desenvolvimento da Agência (por exemplo, aquando da avaliação da 
eficácia dos seus serviços) que um Estado-Membro que, de facto, tenha solicitado assistência, 
ao contrário das situações em que tenha sido a Agência a actuar por conta própria, a 
informe da utilidade da ajuda que prestou. 



PR\875732PT.doc 41/81 PE470.059v01-00

PT

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros e as 
instituições da União Europeia darão 
informações regulares à Agência sobre os 
elementos fulcrais das suas actividades 
em matéria de segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Justificação

A Agência deve completar, e não duplicar, as actividades dos Estados-Membros.  Ela 
precisará, por conseguinte, de estar a par do ímpeto decorrente de tais actividades.  A 
comparar com o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento da Agência Europeia para a Segurança e 
a Saúde no Trabalho. 

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Equipas de Resposta a Emergências 
Informáticas (CERT)
1. A Agência apoiará as CERT dos 
Estados-Membros e da União Europeia, 
bem como a criação e o funcionamento de 
uma rede de CERT dos Estados-Membros 
e da União, incluindo os membros do 
Grupo Europeu das CERT 
Governamentais.  Para ajudar a garantir 
que cada uma das CERT dos Estados-
-Membros e da União disponham de 
capacidades suficientemente avançadas e 
que essas capacidades correspondam, 
tanto quanto possível, às capacidades da 
CERT mais avançada, a Agência apoiará 
a avaliação comparativa das equipas e 



PE470.059v01-00 42/81 PR\875732PT.doc

PT

promoverá o diálogo e o intercâmbio de 
informações e de práticas de excelência 
entre as CERT e o Grupo Europeu de 
CERT Governamentais.  A Agência 
promoverá e apoiará a cooperação entre 
as CERT dos Estados-Membros e da 
União, caso haja incidentes que 
envolvam, ou que potencialmente 
envolvam, várias delas.
2. A Agência facilitará os contactos e o 
intercâmbio de informações e de práticas 
de excelência com as CERT estatais e com 
outras CERT relevantes, bem como com 
grupos e fóruns de países terceiros.

Or. en

Justificação

Como ficou demonstrado durante a mini-audiência na Comissão ITRE, a Agência tem um 
papel importante em relação às Equipas de Resposta a Emergências Informáticas (CERT), 
sejam elas nacionais ou da União. Esse papel merece ser esclarecido e sublinhado num texto 
à parte. 

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) uma Comissão Executiva;

Or. en

Justificação

A criação de uma Comissão Executiva (CE) decorre das recomendações do Grupo de 
Trabalho Interinstitucional (GTI) sobre as Agências e está incluído no parecer BUDG 
(alteração 5). Este órgão deverá facilitar e agilizar o funcionamento interno da Agência. 
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O conselho de administração adopta o 
seu regulamento interno de comum acordo 
com a Comissão. O regulamento interno 
deve permitir uma rápida tomada de 
decisões, quer através de procedimento 
escrito, quer por videoconferência.

Or. en
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Justificação

A supressão da fórmula "serviços da Comissão" segue o alvitre do Conselho, neste e noutros 
pontos do texto. No entanto, o papel da Comissão deve ter mais peso do que o da mera 
consulta, que é o que o Conselho propôs. 

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O conselho de administração adopta o 
regulamento interno da Agência de comum 
acordo com os serviços da Comissão 
pertinentes. Essas regras são tornadas 
públicas.

3. O conselho de administração adopta o 
regulamento interno da Agência de comum 
acordo com a Comissão. Essas regras são 
tornadas públicas.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O conselho de administração nomeia o 
director executivo em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 2, e pode demiti-lo. O 
conselho de administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o director 
executivo.

4. O conselho de administração nomeia o 
director executivo em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 2, após confirmação do 
Parlamento Europeu, e pode exonerá-lo. 
O conselho de administração exerce 
autoridade disciplinar sobre o director 
executivo.

Or. en

Justificação

O papel do Parlamento na nomeação do DE deve ser reforçado – vide o artigo 10.º e 
compare-se com o Regulamento n.º 1093/2010 sobre a Autoridade Bancária Europeia, 
aprovado em co-decisão. A sugestão do Conselho de se substituir "demitir" por "exonerar" 
foi aceite. 
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O conselho de administração é 
consultado pelo director executivo sobre 
as actividades, prioridades e objectivos 
principais sobre os quais a Agência se irá 
concentrar no ano seguinte. O primeiro 
projecto de programa de trabalho da 
Agência será baseado no resultado dessa 
consulta.

Or. en

Justificação

Foi aceite o texto do Conselho. 

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O Conselho de Administração 
decidirá a criação de gabinetes de ligação 
e de filiais. 

Or. en

Justificação

Vide as recomendações 8-9 do estudo sobre a ENISA. Embora o CA possa criar este tipo de 
serviços sem que para isso haja uma referência explícita no Regulamento, o que é facto é 
que, até ao momento, não o tem feito, apesar das múltiplas recomendações nesse sentido. O 
texto não é contraditório com a proposta da sede em Bruxelas. 
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O conselho de administração adopta o 
programa de trabalho da Agência, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 3, e o 
relatório geral de actividades da Agência 
relativo ao ano anterior, em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 2. 

5. O conselho de administração adopta o 
programa de trabalho da Agência, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 3, e o 
relatório geral de actividades da Agência 
relativo ao ano anterior, em conformidade 
com o artigo 13.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Conselho de Administração exerce 
as suas funções relativamente ao 
orçamento da Agência nos termos do 
disposto nos artigos 19.º e 21.º, 
supervisionando e dando o devido 
acompanhamento às conclusões e 
recomendações provenientes de vários 
relatórios de auditoria e de avaliações, 
quer internas, quer externas.

Or. en

Justificação

Alteração BUDG 4. 
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Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. O conselho de administração pode criar
grupos de trabalho, constituídos por 
membros do próprio conselho, para lhe 
prestarem assistência na execução das suas 
funções, incluindo a elaboração das suas 
decisões e o acompanhamento da aplicação 
das mesmas.

8. O conselho de administração criará uma 
comissão executiva, constituída por 
membros do próprio conselho, para lhe 
prestar assistência na execução das suas 
funções, incluindo a elaboração das suas 
decisões e o acompanhamento da aplicação 
das mesmas.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração ao artigo 4.º. Com a criação de uma CE, os "grupos de 
trabalho" do CA podem ser extintos. 

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Depois de consultar a Comissão, o 
conselho de administração adopta o plano 
plurianual em matéria de política de 
pessoal, tendo em conta a perspectiva 
plurianual do programa de trabalho e a 
declaração das estimativas das receitas e 
despesas da Agência. O Conselho de 
Administração informa devidamente a 
autoridade orçamental. 

Or. en

Justificação

Foram aceites as alterações propostas pelo Conselho. Vide também o estudo sobre a ENISA, 
no qual se propõe que o papel do CA no planeamento estratégico dos quadros de pessoal seja 
clarificado (recomendação 3). 
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Foi aceite a maior parte das alterações propostas pelo Conselho. No entanto, e a fim de 
agilizar a Agência, dada a existência do GPPI (Grupo Permanente de Partes Interessadas), 
não é necessário que haja representantes das partes interessadas no CA. 

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as empresas do sector das tecnologias 
da informação e das comunicações;

Suprimido

Or. en
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 6.° – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os consumidores; Suprimido

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os especialistas do mundo académico 
no domínio da segurança das redes e da 
informação.

Suprimido

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os membros do conselho de 
administração são designados com base no 
seu grau de experiência e de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança das redes e da informação. 
Devem dispor igualmente das 
competências necessárias em matéria de 
gestão, administração e orçamento para o 
desempenho das funções enumeradas no 
artigo 5.º. Os membros do Conselho de 
Administração nomeados pela Comissão 
têm a categoria de Director, ou superior. 
Os membros do Conselho de 
Administração nomeados pelos Estados-
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-Membros têm uma antiguidade 
correspondente à dos membros do 
Conselho de Administração nomeados 
pela Comissão. A entidade que pretenda 
nomear um membro e um suplente para o 
Conselho de Administração presta 
informações sobre a sua experiência e o 
seu grau de especialização, em tempo útil, 
antes da nomeação, para permitir que os 
demais Estados-Membros e a Comissão se 
pronunciem. Qualquer objecção 
fundamentada à pretendida nomeação de 
um membro do Conselho de 
Administração é tida em conta pela 
Comissão e pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Cf., em parte, a alteração BUDG 6 e o considerando 28. Há que garantir que os membros do 
CA tenham a experiência devida, escorada no requisito da antiguidade no caso dos 
representantes da Comissão (actualmente, dois Directores-Gerais e um Director). Os graus 
equivalentes à escala nacional terão de ser identificados no âmbito do CA. Deverá também 
haver um processo para ter em linha de conta as possíveis objecções fundamentadas à 
nomeação de uma pessoa para o CA. 

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O mandato dos membros do Conselho 
de Administração é de quatro anos. Este
mandato é renovável uma vez.

Or. en

Justificação

Cf. alteração BUDG 7, adaptada de molde a espelhar a supressão dos representantes das 
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partes interessadas no CA. 

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O conselho de administração elege de entre 
os seus membros um presidente e um vice-
-presidente, por um período de três anos, 
renovável. O vice-presidente substitui 
automaticamente o presidente na 
eventualidade de este não poder cumprir as 
suas funções.

O conselho de administração elege, de 
entre os seus membros, um presidente e um 
vice-presidente, por um período de três 
anos, renovável. O vice-presidente 
substitui automaticamente o presidente na 
eventualidade de este não poder cumprir as 
suas funções.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma mudança que abarca a totalidade da versão inglesa do presente documento 
(e que não é reiterada nas restantes alterações), implicando a troca da palavra 
"Chairperson" por "Chair", de acordo com as directrizes do Parlamento Europeu em matéria 
de linguagem neutra do ponto de vista do género, de 2009. A sua adopção acarretará a 
introdução desta mudança na versão inglesa integral do presente Regulamento. 

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração toma as 
suas decisões por maioria dos seus
membros com direito a voto.

1. O conselho de administração toma as 
suas decisões por maioria dos membros 
presentes com direito a voto.

Or. en

Justificação

 A presente alteração visa facilitar o processo de tomada de decisões, em conjugação com as 
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demais alterações ao artigo 9.º.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

  2-A. É necessária a existência de um 
quórum de dois terços dos membros do 
Conselho de Administração com direito a 
voto, ou dos respectivos suplentes, em 
qualquer votação realizada no seio do 
Conselho de Administração. Na falta de 
quórum, o Presidente pode convocar uma 
reunião extraordinária, na qual podem 
ser tomadas decisões com um quórum de 
um terço dos membros. O regulamento 
interno define o prazo adequado para a 
convocação de uma reunião 
extraordinária.

Or. en
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Justificação

O quórum de 2/3 corresponde ao do Regulamento n.º 2010/1092 sobre o Comité Europeu do 
Risco Sistémico.  Contempla-se igualmente a ideia do Conselho de que os membros suplentes 
podem substituir os membros de pleno direito, prevista no n.º 1 do artigo 6.º e que não vale a 
pena repetir. As duas últimas frases, inspiradas pelo Regulamento do Comité Europeu do 
Risco Sistémico, visam salvaguardar a capacidade de tomada de decisões. 

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A (novo)
Comissão Executiva

1. Será criada uma Comissão Executiva, 
composta por membros do Conselho de 
Administração, incluindo dois 
representantes da Comissão. O número 
dos seus elementos não pode exceder um 
terço dos do Conselho de Administração. 
Esta entidade reunirá, pelo menos, numa 
base trimestral. O Presidente do Conselho 
de Administração será também o 
Presidente da Comissão Executiva.
2. O Conselho de Administração mandata 
a Comissão Executiva para a realização, 
pelo menos, das seguintes tarefas, sem 
prejuízo das funções do Director 
Executivo:
a) acompanhamento da execução das 
decisões do Conselho de Administração;
b) acompanhamento das questões 
administrativas e orçamentais em nome 
do Conselho de Administração;
c) prestação de assessoria e 
aconselhamento ao Director Executivo;
d) tomada de todas as medidas 
imprescindíveis à correcta gestão da 
Agência entre as reuniões do Conselho de 
Administração;
e) preparação das decisões, dos 
programas e das actividades a aprovar 
pelo Conselho de Administração.
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3. Todos os documentos distribuídos aos 
membros da Comissão Executiva serão 
simultaneamente distribuídos aos 
membros do Conselho de Administração.  
Todos os membros do Conselho de 
Administração serão autorizados a assistir 
às reuniões da Comissão Executiva a 
expensas próprias, mas só os membros 
que também são membros da Comissão 
Executiva terão direito de voto. A 
Comissão Executiva apresentará um 
relatório de actividades em cada reunião 
do Conselho de Administração.
4. Sempre que necessário, o Presidente 
convoca a Comissão Executiva para 
preparar as decisões do Conselho de 
Administração e para auxiliar e 
aconselhar o Director. As decisões da 
Comissão Executiva são adoptadas por 
maioria simples.
5. O Director participa nas reuniões da 
Comissão Executiva sem direito a voto.

Or. en

Justificação

Alteração BUDG 8, reportando-se ao GTI, com as alterações propostas e determinados 
elementos colhidos no Regulamento n.º 2062/94 sobre a Agência da UE para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho e no Regulamento n.º 168/2007 sobre a Agência dos Direitos 
Fundamentais.  Vide também o estudo sobre a ENISA, havendo a notar que a composição do 
CA é demasiado grande, embora o órgão pareça agora funcionar razoavelmente bem. O 
mecanismo de prestação de contas da CE junto do CA visa fazer face às preocupações 
mencionadas no estudo sobre a ENISA acerca de uma efectiva exclusão do processo de 
tomada de decisões e da eventualidade de o DE, na prática, suplantar o CA. 

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência é gerida pelo seu director 
executivo, que deve desempenhar as suas 
funções com independência.

1. A Agência é gerida pela figura do
director executivo, que deve desempenhar 
as suas funções com independência.
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Or. en

Justificação

Vide as directrizes do Parlamento Europeu em matéria de linguagem neutra do ponto de vista 
do género (trata-se de uma mudança válida para todo o texto, sem necessidade de mais 
alterações). O aditamento do Conselho, segundo o qual o DE deve "demonstrar um 
compromisso contínuo com uma gestão sã e eficiente", é vago a ponto de perder todo o 
sentido, sendo, portanto, potencialmente prejudicial, motivo por que não é retomado. 
Incumbe ao CA nomear um DE de competência reconhecida, sujeito à aprovação 
parlamentar, e exonerar um DE, caso a decisão de o contratar tenha sido equivocada ou as 
circunstâncias tenham mudado. Além disso, a nova CE deve ser capaz de supervisionar o DE 
de uma forma mais segura.  

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A presente alteração segue o modelo do n.º 2 do artigo 51.º do Regulamento n.º 1093/2010 
sobre a Autoridade Bancária Europeia, aprovado em co-decisão.  O texto do Conselho 
requer a realização de um concurso aberto e que os candidatos sejam seleccionados com 
base nesse concurso. Dada a relutância possível (e compreensível) dos candidatos 
declarados aptos em submeterem-se eles próprios a esse tipo de exercício, é melhor permitir 
que a Comissão seleccione os candidatos como anteriormente, autorizando-a 
simultaneamente a abrir um concurso, se necessário. Compare-se também com o que afirmou 
o GTI sobre a audição parlamentar de todos os candidatos.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  2-A. O Director Executivo pode ser 
exonerado pelo Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

A presente alteração inspira-se no n.º 5 do artigo 51.º do Regulamento n.º 1093/2010 sobre a 
Autoridade Bancária Europeia 

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. No decurso dos nove meses que 
antecedem o termo desse período, a 
Comissão procederá a uma avaliação. No 
âmbito dessa avaliação, a Comissão 
examina, em especial: 

3. O mais tardar, seis meses antes do
termo do período de cinco anos fixado no 
n.º 2, a Comissão, depois de proceder a 
uma avaliação, submeterá um relatório de 
avaliação à apreciação do Conselho de 
Administração e da comissão competente 
do Parlamento Europeu. No relatório de
avaliação, a Comissão examina, em 
especial: 
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Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O conselho de administração, agindo por 
proposta da Comissão, tendo em conta o 
relatório de avaliação, e apenas nos casos 
em que as funções e as necessidades da 
Agência o justifiquem, pode prolongar o 
mandato do director executivo por um 
período máximo de cinco anos, após a 
obtenção de um parecer emitido pelo 
Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

Cf. BUDG 9-10. 

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. O director executivo permanece em 
funções até à nomeação do seu sucessor.

Or. en

Justificação

Foram aceites as alterações propostas pelo Conselho. 

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) preparar o trabalho do Conselho de 
Administração e da Comissão Executiva;

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 10.° – n.° 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) executar o programa de trabalho e as 
decisões adoptadas pelo conselho de 
administração;

b) executar o programa de trabalho e as 
decisões adoptadas pelo conselho de 
administração e pela Comissão Executiva;

Or. en
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) outras tarefas que lhe sejam atribuídas 
pelo presente regulamento;

g) outras tarefas que lhe sejam atribuídas 
pelo presente regulamento, incluindo a 
preparação e a actualização da estratégia 
plurianual da Agência;

Or. en

Justificação

 Cf. alteração BUDG 13.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se necessário e no quadro dos objectivos 
e tarefas da Agência, o director executivo 
pode criar grupos de trabalho ad hoc 
constituídos por peritos. O conselho de 
administração deve ser antecipadamente 
informado do facto. Os procedimentos 
relativos nomeadamente à composição, à 
nomeação dos peritos pelo director 
executivo e ao funcionamento dos grupos 
de trabalho ad hoc são especificados no 
regulamento interno da Agência.

8. Se necessário e no quadro dos objectivos 
e tarefas da Agência, o director executivo 
pode criar grupos de trabalho ad hoc 
constituídos por peritos. A Comissão 
Executiva deve ser antecipadamente 
informada do facto. Os procedimentos 
relativos nomeadamente à composição, à 
nomeação dos peritos pelo director 
executivo e ao funcionamento dos grupos 
de trabalho ad hoc são especificados no 
regulamento interno da Agência.

Or. en
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Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 9

Texto da Comissão Alteração

9. O director executivo coloca o pessoal de 
apoio administrativo e outros recursos à 
disposição do conselho de administração, 
sempre que necessário.

9. O director executivo coloca o pessoal de 
apoio administrativo e outros recursos à 
disposição do conselho de administração e 
da Comissão Executiva, sempre que 
necessário.

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos reconhecidos pelos 
seus pares representantes das partes 
interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, fornecedores de redes ou 
de serviços de comunicações electrónicas 
disponíveis ao público, grupos de 
consumidores, peritos do meio académico 
no domínio da segurança das redes e da 
informação e outras autoridades com 
competência na matéria, incluindo as
autoridades policiais/judiciais responsáveis 
pela protecção da privacidade.

Or. en

Justificação

A referência aos peritos "reconhecidos pelos pares" visa assegurar um elevado nível de 
especialização dos membros do GPPI.  As outras alterações reflectem, em grande parte, o 
texto do Conselho. Não foi aceite o aditamento da palavra "União" a seguir à referência às 
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autoridades policiais/judiciais responsáveis pelo cumprimento da lei e pela protecção da 
privacidade, que havia sido proposto pelo Conselho, na medida em que isso parece excluir as 
autoridades nacionais.  

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O grupo é presidido pelo director 
executivo. 

3. O grupo é presidido pelo director 
executivo, ou por qualquer outra pessoa 
nomeada pelo Director Executivo. 

Or. en

Justificação

O Conselho propõe que se autorize que o CA (por proposta do DE) delegue na totalidade a 
tarefa de presidir ao GPPI a um membro do próprio GPPI. No entanto, a presidência do 
GPPI deve ser uma das tarefas essenciais do DE. Deve, no entanto, ficar claro que o DE 
pode nomear alguém para presidir ao GPPI caso a caso.  

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os seus membros têm um mandato de 
dois anos e meio. Os membros do conselho 
de administração não podem ser membros 
do grupo. O pessoal da Comissão pode
estar presente nas reuniões e participar nos 
trabalhos do grupo.

4. Os seus membros têm um mandato de 
dois anos e meio. Os membros do conselho 
de administração não podem ser membros 
do grupo. O pessoal da Comissão e os 
peritos dos Estados-Membros podem estar 
presentes nas reuniões e participar nos 
trabalhos do grupo. Se não forem 
membros, os representantes de outros 
organismos julgados relevantes pelo 
Director Executivo podem ser convidados 
a estar presentes nas reuniões e a 
participar nos trabalhos do grupo.

Or. en



PE470.059v01-00 62/81 PR\875732PT.doc

PT

Justificação

Foram em parte aceites as alterações propostas pelo Conselho. A limitação aplicada pelo 
Conselho aos organismos "criados ao abrigo do Direito da União" não foi aceite. 

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência executa as suas tarefas de 
acordo com o seu programa de trabalho, do 
qual devem constar todas as suas 
actividades planeadas. O programa de 
trabalho não deve obstar a que a Agência 
assuma actividades imprevistas que se 
insiram nos seus objectivos e funções, nos 
limites do orçamento que lhe está 
atribuído. O director executivo informa o 
conselho de administração das actividades 
da Agência que não estejam previstas no 
programa de trabalho. 

1. A Agência executa as suas tarefas de 
acordo com o seu programa de trabalho, do 
qual devem constar todas as suas 
actividades planeadas. O programa de 
trabalho não deve obstar a que a Agência 
assuma actividades imprevistas que se 
insiram nos seus objectivos e funções, nos 
limites do orçamento que lhe está 
atribuído. O director executivo informa 
prontamente a Comissão Executiva das 
actividades da Agência que não estejam 
previstas no programa de trabalho. A 
pedido de um número de membros da 
Comissão Executiva representativo de, 
pelo menos, um terço de todos os 
membros com direito de voto, a questão de 
saber se uma actividade imprevista pode 
ser levada a cabo pela Agência será 
objecto de uma decisão da Comissão 
Executiva.  Qualquer pedido nesse sentido 
deve dar entrada no prazo de 10 dias após 
o Director Executivo ter comunicado a 
actividade imprevista à Comissão 
Executiva.

Or. en

Justificação

O programa de trabalho é aprovado pelo CA. Comparando as missões da Agência com as da 
ENISA, a possibilidade de aparecerem actividades imprevistas (embora na esfera das 
atribuições da Agência) pode aumentar. A CE deverá, pois, dispor da possibilidade, caso 
haja uma minoria suficiente que o solicite, de decidir rapidamente se uma determinada tarefa 
imprevista deve ser levada a cabo, ou não.    
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O director executivo é o responsável 
pela elaboração do projecto de programa 
de trabalho da Agência após consulta dos 
serviços da Comissão. Antes de 15 de 
Março de cada ano, o director executivo 
apresenta ao conselho de administração o 
projecto de programa de trabalho para o 
ano seguinte. 

2. O director executivo é o responsável 
pela elaboração do projecto de programa 
de trabalho da Agência, após consulta da 
Comissão. Antes de 1 de Março de cada 
ano, o director executivo apresenta ao 
conselho de administração o projecto de 
programa de trabalho para o ano seguinte. 
O Director Executivo deve assegurar que 
o primeiro projecto de trabalho da 
Agência tenha objectivos claros e forneça 
os indicadores necessários para medir o 
grau de sucesso das actividades da 
Agência.

Or. en

Justificação

O texto do Conselho foi, em grande parte, aceite. 

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de 30 de Novembro de cada ano, o 
conselho de administração adopta o 
programa de trabalho da Agência para o 
ano seguinte, em concertação com os 
serviços da Comissão. O programa de 
trabalho deve incluir uma perspectiva 
plurianual. O conselho de administração 
garante que o programa de trabalho seja 
coerente com os objectivos da Agência e 
com as prioridades legislativas e políticas 
da União no domínio da segurança das 
redes e da informação. 

3. Antes de 30 de Novembro de cada ano, o 
conselho de administração adopta o 
programa de trabalho da Agência para o 
ano seguinte, em concertação com a
Comissão. O programa de trabalho inclui
uma perspectiva plurianual e abrange 
todos os aspectos das operações, das 
actividades e dos compromissos da 
Agência. O conselho de administração 
certifica-se de que o programa de 
trabalho defina claramente os objectivos a 
atingir, os recursos a atribuir e o modo 
como serão aferidos os resultados das 
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actividades da Agência e garante que o 
programa de trabalho seja coerente com os 
objectivos da Agência e com as prioridades 
legislativas e políticas da União no 
domínio da segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Justificação

Cf. parte da alteração BUDG 11, ligeiramente alterada, a fim de abarcar "todos os 
aspectos", e não apenas os aspectos "virtuais e não virtuais". Foram aceites as alterações 
propostas pelo Conselho. 

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O programa de trabalho é organizado de 
acordo com o princípio da gestão por 
actividades (GPA). O programa de trabalho 
deve ser conforme com o mapa previsional 
das receitas e despesas da Agência e com o 
orçamento da Agência para o mesmo
exercício financeiro.

4. O programa de trabalho é organizado de 
acordo com o princípio da gestão por 
actividades (GPA), com uma indicação 
dos recursos humanos e financeiros 
previstos para afectação a cada 
actividade. Com esta finalidade, o 
Director Executivo estabelece, mediante 
acordo com a Comissão, indicadores 
personalizados do desempenho que 
permitam uma avaliação real dos 
resultados obtidos. O programa de trabalho 
deve ser conforme com o mapa previsional 
das receitas e despesas da Agência e com o 
orçamento da Agência para o exercício 
financeiro abrangido pelo programa.

Or. en

Justificação

 Cf. alteração BUDG 11.
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Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Uma vez aprovado pelo conselho de 
administração, o director executivo 
transmite o programa de trabalho ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e aos Estados-Membros e 
assegura a sua publicação.

5. Uma vez aprovado pelo conselho de 
administração, o director executivo 
transmite o programa de trabalho ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e aos Estados-Membros e 
assegura a sua publicação. O Director 
Executivo aceitará o convite endereçado 
pela comissão competente do Parlamento 
Europeu para apresentar o programa de 
trabalho anual e sobre ele trocar pontos 
de vista.

Or. en

Justificação

Alteração BUDG 12. 

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Director Executivo prepara a 
estratégia plurianual da Agência, 
apresentando-a ao Conselho de 
Administração após consulta ao 
Parlamento Europeu e à Comissão, pelo 
menos, 8 semanas antes da 
correspondente reunião do Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

Cf. alteração BUDG 13. 
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Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os anos, o director executivo 
apresenta ao conselho de administração um 
projecto de relatório geral abrangendo 
todas as actividades da Agência no ano 
anterior. 

1. Todos os anos, o director executivo 
apresenta ao conselho de administração um 
projecto de relatório geral abrangendo 
todas as actividades da Agência no ano 
anterior, incluindo um relatório sobre a 
gestão orçamental e financeira. O 
relatório geral incluirá indicadores 
personalizados do desempenho que 
permitam uma avaliação real dos 
resultados obtidos.

Or. en

Justificação

Cf. alteração BUDG 14. A frase proposta pelo Conselho, que rezava "o relatório geral mede 
e publica o impacto das actividades da Agência relativamente ao ano anterior", afigurava-se 
substancialmente idêntica quanto aos fins.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de aconselhamento e de 
assistência que se enquadrem nos 
objectivos e nas funções da Agência devem 
ser endereçados ao director executivo e 
acompanhados de informações que 
contextualizem e expliquem a questão a 
tratar. O director executivo informa o
conselho de administração dos pedidos 
recebidos e, no momento oportuno, do 
seguimento que lhes foi dado. A Agência 
deve justificar a eventual recusa de um 
pedido.

1. Os pedidos de aconselhamento e de 
assistência que se enquadrem nos 
objectivos e nas funções da Agência devem 
ser endereçados ao director executivo e 
acompanhados de informações que 
contextualizem e expliquem a questão a 
tratar. O director executivo informa a 
Comissão Executiva dos pedidos 
recebidos, das eventuais implicações em 
termos de recursos e, no momento 
oportuno, do seguimento que lhes foi dado. 
A Agência deve justificar a eventual recusa 
de um pedido.
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Or. en

Justificação

Para além da referência à CE, a alteração reflecte o texto do Conselho. 

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos mencionados no n.º 1 
podem ser apresentados:

Suprimido

(a) pelo Parlamento Europeu; 
(b) pelo Conselho;
(c) pela Comissão; 
(d) por qualquer organismo competente 
designado por um Estado-Membro, 
nomeadamente uma autoridade 
reguladora nacional, conforme definida 
no artigo 2.º da Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificação
Esta supressão visa simplificar, dado que as entidades apoiadas pela Agência decorrem das 
suas próprias missões, pelo que seria uma duplicação desnecessária proceder de novo à sua 
identificação, para além de que a Agência não está vinculada a actuar em resposta a todas as 
solicitações. A justificação a dar pela Agência, caso recuse um pedido, poderá simplesmente 
consistir na alegação de que ele não se inscreve no âmbito das suas atribuições e/ou não foi 
apresentado por nenhuma das entidades identificadas nas missões.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras de execução dos n.os 1 e 2, 
designadamente no que respeita à 
apresentação, à definição de prioridades, ao 
seguimento e à informação do conselho de 
administração relativamente aos pedidos 

3. As regras de execução do n.º 1, 
designadamente no que respeita à 
apresentação, à definição de prioridades, ao 
seguimento e à informação da Comissão 
Executiva e do conselho de administração 
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feitos à Agência, são estabelecidas pelo 
próprio conselho de administração no 
regulamento interno da Agência.

relativamente aos pedidos feitos à Agência, 
são estabelecidas pelo próprio conselho de 
administração no regulamento interno da 
Agência.

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O director executivo, bem como os 
agentes destacados pelos Estados-Membros 
a título temporário, devem fazer, por 
escrito, uma declaração de compromisso e 
uma declaração que indique a ausência de 
quaisquer interesses directos ou indirectos 
que possam ser considerados prejudiciais 
para a sua independência. 

1. Os membros do Conselho de 
Administração, o director executivo e os 
agentes destacados pelos Estados-Membros 
a título temporário devem fazer uma 
declaração de compromisso e uma 
declaração que indique, seja a ausência, 
seja a existência, de quaisquer interesses 
directos ou indirectos que possam ser 
considerados prejudiciais para a sua 
independência. Tais declarações serão 
precisas e completas, apresentadas 
anualmente por escrito e actualizadas 
sempre que necessário.

Or. en

Justificação

As alterações do Conselho foram aceites, com o aditamento dos qualificativos "precisas e 
completas" e da exigência de uma actualização, sempre que seja necessária. 

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos externos que participem em 
grupos de trabalho ad hoc devem declarar, 
em cada reunião, os eventuais interesses 

2. Os membros do Conselho de 
Administração e da Comissão Executiva, 
os peritos externos que participem em 
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que possam ser considerados prejudiciais 
para a sua independência em relação aos 
pontos da ordem de trabalhos e abster-se 
de participar na discussão desses pontos.

grupos de trabalho ad hoc e o Director 
Executivo devem declarar de forma 
precisa e completa, o mais tardar em cada 
reunião, os eventuais interesses que 
possam ser considerados prejudiciais para a 
sua independência em relação aos pontos 
da ordem de trabalhos.

Or. en

Justificação

As alterações do Conselho foram aceites na sua essência, com o aditamento da expressão "de 
forma precisa e completa". 

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O procedimento relativo à 
substituição de um membro na reunião ou 
à sua abstenção de participar nos debates 
sobre esses pontos é estabelecido pelo 
Conselho de Administração no 
regulamento interno da Agência. As 
regras de funcionamento devem também 
prever a possibilidade de uma análise 
externa e independente de qualquer 
alegação de conflitos de interesses.

Or. en

Justificação

O texto do Conselho foi aceite, com o aditamento da possibilidade de uma análise 
independente dos casos em que haja um alegado conflito de interesses. 
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Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência assegura que o público e 
qualquer parte interessada receba, sempre 
que adequado, informações objectivas, 
fiáveis e facilmente acessíveis, 
nomeadamente no que respeita aos 
resultados do seu trabalho. A Agência 
também torna públicas as declarações de 
interesses feitas pelo director executivo e 
pelos agentes destacados pelos Estados-
-Membros a título temporário, bem como 
as declarações de interesses feitas pelos 
peritos relativamente aos pontos da ordem 
de trabalhos das reuniões dos grupos de 
trabalho ad hoc.

2. A Agência assegura que o público e 
qualquer parte interessada receba 
informações apropriadas, objectivas, 
fiáveis e facilmente acessíveis, 
nomeadamente no que respeita aos 
resultados do seu trabalho. A Agência 
também torna públicas as declarações 
apresentadas nos termos do artigo 15.º.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma versão simplificada da última frase proposta pelo Conselho, a qual foi 
aceite. Para além disso, a expressão "de interesses" foi suprimida, para garantir que a 
divulgação abranja também as declarações de compromisso. 

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar a transparência, mediante a exigência de um pedido de 
explicações à pessoa que solicita a confidencialidade das razões que lhe assistem, e permitir 
que a Agência divulgue essas informações – não classificadas do ponto de vista da UE – após 
consulta prévia, caso se conclua que a informação (no todo ou em parte) não é confidencial. 

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O conselho de administração pode 
decidir autorizar a Agência a tratar
informações classificadas. Nesse caso, o 
conselho de administração adopta, de 
comum acordo com os serviços da
Comissão pertinentes, regras internas de 
funcionamento que respeitem os princípios 
de segurança contidos na Decisão 
2001/844/CE, CECA, Euratom da 
Comissão, de 29 Novembro de 2001, que 
altera o seu Regulamento Interno. São 
abrangidas, nomeadamente, as disposições 
relativas ao intercâmbio, tratamento e 
armazenamento de informações 
classificadas.

4. A fim de permitir que a Agência trate
informações classificadas, o conselho de 
administração adopta, de comum acordo 
com a Comissão, regras internas de 
funcionamento que respeitem os princípios 
de segurança contidos na Decisão 
2001/844/CE, CECA, Euratom da 
Comissão, de 29 Novembro de 2001, que 
altera o seu Regulamento Interno. São 
abrangidas, nomeadamente, as disposições 
relativas ao intercâmbio, tratamento e 
armazenamento de informações 
classificadas.

Or. en

Justificação

Trata-se de garantir que a Agência possa lidar com informações classificadas do ponto de 
vista da UE. Foi aceite a supressão da referência aos serviços da Comissão, proposta pelo 
Conselho. 
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Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas da Agência provêm de uma 
contribuição do orçamento da União 
Europeia, de contribuições dos países 
terceiros que participam no trabalho da 
Agência, tal como previsto no artigo 29.º, e 
de contribuições dos Estados-Membros. 

1. As receitas da Agência provêm de uma 
contribuição do orçamento da União 
Europeia, de contribuições dos países 
terceiros que participam no trabalho da 
Agência, tal como previsto no artigo 29.º, e 
de contribuições voluntárias, em dinheiro 
ou em espécie, dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros que forneçam 
contribuições voluntárias não podem 
reivindicar quaisquer direitos ou serviços 
específicos em resultado dessa 
contribuição.

Or. en

Justificação

O aditamento de "em dinheiro ou em espécie" abrange, por exemplo, o destacamento de 
peritos a expensas da casa-mãe, a disponibilização de capacidade de processamento 
informático, o pagamento de rendas ou quaisquer outras contribuições em espécie. As 
restantes alterações provêm de textos do Conselho que, em grande parte, foram aceites. 

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Este mapa previsional, que deve incluir 
um projecto de quadro de pessoal e ser 
acompanhado do projecto de programa de 
trabalho, é transmitido pelo conselho de 
administração, até 31 de Março, à 
Comissão, bem como aos Estados com os 
quais a União Europeia tenha concluído 
acordos nos termos do disposto no 
artigo 24.º.

6. Este mapa previsional, que deve incluir 
um projecto de quadro de pessoal e ser 
acompanhado do projecto de programa de 
trabalho, é transmitido pelo conselho de 
administração, até 31 de Março, à 
Comissão, bem como aos Estados com os 
quais a União Europeia tenha concluído 
acordos nos termos do disposto no 
artigo 28.º.

Or. en
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Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. O mais tardar até 1 de Julho seguinte a 
cada exercício encerrado, o director 
executivo transmite as contas definitivas ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas, 
acompanhadas do parecer do conselho de 
administração.

7. O mais tardar até 1 de Julho seguinte a 
cada exercício encerrado, o director 
executivo transmite as contas definitivas, 
incluindo o relatório sobre a gestão 
orçamental e financeira respeitante ao 
exercício em causa e as observações do 
Tribunal de Contas, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Tribunal de Contas, acompanhadas do 
parecer do conselho de administração.

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Estatuto jurídico Estatuto jurídico e sede

Or. en

Alteração 114

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Agência tem sede em Bruxelas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração segue o modelo do artigo 7.º do Regulamento n.º 1093/2010 sobre a 
Autoridade Bancária Europeia, aprovado em co-decisão.  A Agência, que formalmente como 
sucede à ENISA, criada ao abrigo do Regulamento de 2004, deve ser ter a sua sede num local 
onde possa funcionar de forma mais eficaz e eficiente, em prol dos interesses da União no seu 
conjunto. Atendendo, entre outros aspectos, à missões e à necessidade de manutenção de 
contactos pessoais frequentes, esse local é Bruxelas.   

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As regras e regulamentos aplicáveis aos 
funcionários e outros agentes da União 
Europeia aplicam-se ao pessoal da 
Agência, incluindo ao seu director 
executivo.

1. As regras e regulamentos aplicáveis aos 
funcionários e outros agentes da União 
aplicam-se ao pessoal da Agência, 
incluindo ao seu director executivo.

Or. en

Justificação

Foi aceite a alteração proposta pelo Conselho.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

No processamento de dados pessoais, a 
Agência está sujeita às disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

No processamento de dados pessoais e, em 
especial, no desempenho das suas 
funções, a Agência está sujeita às 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e observa os princípios 
relativos à protecção de dados pessoais 
que dele constam.

Or. en
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Justificação

Foram aceites as alterações propostas pelo Conselho, com o aditamento da expressão "que 
dele constam" depois de "protecção de dados pessoais" e de vírgulas antes de "em" e depois 
de "funções". 

Alteração 117

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência pode estabelecer contactos 
e cooperar com outros países terceiros, 
permitindo que eles participem em áreas 
relevantes do trabalho da própria 
Agência, se tal se afigurar conveniente.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reflectir a tarefa do apoio ao diálogo internacional, à cooperação e 
à emergência de uma abordagem comum a nível global. 

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No prazo de cinco anos após a data de 
instituição referida no artigo 33.º, a 
Comissão, tendo em conta os pareceres de 
todas as partes interessadas relevantes, 
solicita uma avaliação independente a 
cargo de entidades terceiras, com base no 
caderno de encargos acordado com a 
Comissão Executiva. Essa avaliação incide 
no impacto e na eficácia da Agência na 
consecução dos objectivos definidos no 
artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 
trabalho. Esta avaliação servirá de base 
para determinar se uma agência continua a 
ser um instrumento eficaz, se o seu 
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Agência deve ser prolongado para além do 
período previsto no artigo 34.º. 

planeamento orçamental para os anos 
seguintes ainda é adequado e se o 
mandato da Agência deve ser prolongado 
para além do período previsto no 
artigo 33.º. 

Or. en

Justificação

Para além da referência à CE, a alteração reflecte as alterações propostas pelo Conselho e 
que foram aceites. A ideia de uma avaliação independente a cargo de uma entidade terceira 
também é apoiada pelo estudo sobre a ENISA. 

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O conselho de administração recebe a 
avaliação e formula recomendações, 
dirigidas à Comissão, sobre alterações a 
introduzir no presente regulamento, na 
Agência e nas práticas de trabalho da 
mesma. O conselho de administração e o 
director executivo têm em consideração os 
resultados da avaliação no planeamento 
plurianual da Agência.

3. O conselho de administração recebe a 
avaliação e formula recomendações, 
dirigidas à Comissão, sobre alterações a 
introduzir no presente regulamento, na 
Agência, no seu orçamento e nas 
respectivas práticas de trabalho. O 
conselho de administração e o director 
executivo têm em consideração os 
resultados da avaliação no planeamento 
plurianual da Agência.

Or. en

Justificação

Foi aceite a alteração proposta pelo Conselho.  

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação do Estado-Membro de Cooperação do Estado-Membro de 
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acolhimento acolhimento e Acordo de Sede

Or. en

Alteração 121

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições necessárias à implantação 
da Agência no Estado-Membro em que a 
Agência tem a sua sede e às instalações 
cedidas para o efeito por esse 
Estado--Membro, tal como as normas 
específicas aplicáveis nesse Estado-
Membro ao Director Executivo, aos 
membros do Conselho de Administração e 
aos funcionários da Agência e respectivos 
familiares, são estabelecidas num Acordo 
de Sede a celebrar entre a Agência e o 
Estado-Membro de acolhimento depois de 
obtida a aprovação do Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

A presente alteração é comparável com as conclusões do GTI e segue o modelo do artigo 74.º 
do Regulamento n.º 1093/2010 sobre a Autoridade Bancária Europeia, aprovado 
em co-decisão.  

Alteração 122

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

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de acolhimento 
assegura as melhores condições possíveis 
para o bom funcionamento da Agência, 
incluindo a oferta de uma escolaridade 
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multilingue e de vocação europeia e a 
existência de adequadas ligações de 
transportes.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração ao n.º 1-A (novo) do artigo 30.º.  

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Agência é instituída em 13 Setembro 
2013 por um período de sete anos.

(Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a duração do mandato da Agência com a do Quadro 
Financeiro Plurianual. Cf. Recomendação 5 e passim do estudo sobre a ENISA. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) foi criada em 
Março de 2004, por um período inicial de cinco anos, que foi alargado em 2008 até Março de 
2012.  Em Setembro de 2010, a Comissão apresentou duas propostas, a primeira destinada a 
prolongar o período de funcionamento da Agência por mais 18 meses, até Setembro de 2013, 
e a segunda com o propósito mais substantivo de a modernizar e agilizar.  Com apoio 
unânime do Parlamento, decidiu-se primeiro aprovar a extensão do mandato da Agência para 
lhe garantir o futuro imediato e dar mais tempo ao Parlamento para lançar um debate e uma 
análise em profundidade sobre o futuro da Agência a longo prazo.

Ao debruçarmo-nos sobre a segunda proposta da Comissão, destinada a modernizar o papel 
da Agência, tivemos primeiro de ponderar a questão de saber se ainda subsiste a necessidade 
de a Agência existir.  Durante a sua vida relativamente curta, a Agência tem dado um 
contributo valioso para a segurança das redes e da informação, mas para o relator tornou-se 
inequívoco o facto de a manutenção da Agência na sua forma actual não ser uma proposta 
viável para fazer face aos novos desafios colocados pela evolução imparável do universo da 
informática.  Ponderados todos os argumentos, torna-se evidente que a Agência satisfaz 
necessidades específicas ao nível da UE, promovendo uma coordenação entre todas as partes 
interessadas de forma mais eficaz e eficiente do que aquela que a cooperação entre os 
Estados-Membros alguma vez seria capaz de alcançar.

A Comissão ITRE do Parlamento Europeu decidiu organizar uma audição e solicitou um 
estudo actualizado e independente, capaz de perspectivar as várias vertentes do 
funcionamento da Agência no momento presente, incluindo a forma como ela pode 
efectivamente contribuir para a segurança das redes e da informação na UE, quer na UE, quer 
no plano internacional.  O caderno de encargos do referido estudo impunha a abordagem de 
todas as modalidades práticas conducentes a um eficaz funcionamento da Agência, incluindo 
os aspectos relacionados com os recursos humanos e o orçamento.  O estudo foi levado a cabo 
com grande minúcia nos parâmetros definidos pelo caderno de encargos do Parlamento e 
redundou em doze recomendações destinadas a melhorar o funcionamento da Agência.  Entre 
elas, contam-se as recomendações que vão no sentido de proporcionar à Agência um mais 
longo período de funcionamento, minorar a ambiguidade no que toca ao papel e aos 
objectivos contidos no Regulamento e reforçar o orçamento de que a Agência pode dispor 
para levar a cabo as suas missões.

Além disso, urge definir funções adicionais para a Agência no domínio das CERT (equipas de 
resposta a emergências informáticas), de molde a que essas equipas disponham, em todos os 
Estados-Membros e ao nível da União, de capacidades suficientemente avançadas e que essas
capacidades, por sua vez, correspondam às equipas mais proficientes.  Acresce a isto o facto 
de que a Agência deverá assegurar a ligação com as autoridades nacionais responsáveis pela 
protecção de dados e da privacidade, a fim de que os aspectos da segurança das redes e da 
informação relacionados com o combate à cibercriminalidade sejam devidamente abordados, 
para além de ter de ser capaz de assumir um papel de coordenação no preenchimento de 
lacunas em áreas onde não haja outras entidades responsáveis a nível da UE e que se 
enquadrem na sua própria esfera de competências.  
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Um exemplo recente, versando tanto a segurança das redes, como a protecção de dados e a 
privacidade, é o caso da recolha de dados de redes sem fios por meio de métodos similares em 
vários Estados-Membros. Apesar da existência de legislação comunitária harmonizada em 
matéria de protecção de dados, não existia qualquer entidade a nível da UE capaz de ajudar a 
coordenar uma análise e uma resposta comuns, o que redundava em diferentes abordagens 
nacionais, ou seja, em diferentes níveis de protecção dos cidadãos, a par de uma incerteza e de 
uma complexidade desnecessárias para os operadores envolvidos. 

A segurança das redes e da informação reveste-se, muitas vezes, de uma dimensão mais 
ampla, tal como alguns acontecimentos recentes demonstraram, motivo por que a Agência 
deve dispor da possibilidade de aprofundar o diálogo e estabelecer formas de cooperação com 
países terceiros e organizações internacionais, a fim de desenvolver uma abordagem
acrescidamente partilhada de todas as ameaças potenciais. 

Além disso, as alterações ao quadro regulamentar das telecomunicações introduzidas em 2009 
comportaram uma plataforma para a prestação de informações padronizadas de interesse 
público para todos os utentes da Internet.  Dado que a segurança das redes a nível global – um 
bem comum – depende, em última análise e em grande medida, das acções dos utentes a título 
individual e do modo como eles protegem os seus dispositivos contra as ameaças, e atendendo 
também ao risco que essas ameaças constituem para os próprios utentes a título individual, 
deve aproveitar-se a oportunidade para activar agora aquela plataforma. A Agência está bem 
posicionada para ajudar os Estados-Membros a produzirem as informações necessárias a 
distribuir ulteriormente pelos utentes a título individual.  

Para além do estudo, há uma série de outras fontes que têm vindo a sublinhar um elemento de 
ambiguidade em torno do papel adequado da Agência Parece haver opiniões divergentes entre 
os Estados-Membros sobre o que ela deve fazer em obediência aos seus estatutos e tais 
divergências têm contribuído para complicar o trabalho da própria Agência. É importante que 
o alcance, as missões e os objectivos da Agência se tornem mais claros, para que possamos 
utilizar melhor os seus valiosos recursos. Ao tentar reduzir as ambiguidades e proporcionar 
uma definição mais clara do seu papel, importa não tornarmos o Regulamento demasiado 
rígido. 

A esfera da segurança das redes e da informação sofre mutações tão rápidas, que o que se 
afigura apropriado agora pode não o ser num futuro próximo, motivo por que a Agência deve 
ser dotada de uma estrutura de gestão que comporte um elemento de flexibilidade destinado a 
permitir que ela se adapte a esse ambiente. Este universo em rápida mutação tem também 
implicações para o tempo de vida da Agência.  Tem-se sugerido com uma certa regularidade 
que a Agência deveria ter um tempo de vida ilimitada, para lhe conferir uma segurança e 
eficácia acrescidas no planeamento a longo prazo. Se bem que estes sejam argumentos 
válidos, a experiência tem vindo a demonstrar que o Regulamento da Agência precisava ser 
repensado a breve trecho, a fim de acompanhar a evolução. Ter um mandato de tempo 
limitado significa que temos de regularmente voltar a ponderar se a Agência continua a 
cumprir os seus objectivos e se tais objectivos carecem de actualização, se necessário, ou 
mandá-la encerrar, caso ela tenha deixado de se adaptar à finalidade para que foi criada.

Finalmente, a localização da Agência, em Heraklion, na ilha grega de Creta, tem sido uma 
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questão controversa. Embora o progresso tecnológico tenha tornado mais viável o trabalho em 
locais remotos, não há nada que substitua a acção presencial. Certos observadores têm 
salientado a importância da confiança nas nossas sociedades, podendo dizer-se que é 
necessário relacionarmo-nos pessoalmente para melhor protegermos a segurança das redes. 
As estatísticas sobre as viagens do pessoal da Agência são, a esse respeito, particularmente
alarmantes,  tanto em termos de custos, como de tempo gasto em deslocações. Bastaria uma 
análise das estatísticas de viagens da Agência para se concluir que Bruxelas seria um local 
muito melhor do que qualquer outro. A fixação da sede em Bruxelas aumentaria a capacidade 
da Agência em múltiplas vertentes, como a resposta aos pedidos urgentes e de última hora das 
instituições da UE, a manutenção de importantes redes de contactos ou a participação em 
eventos de crucial relevância, garantindo de igual modo que a Agência dispusesse de uma 
visibilidade maior do que aquela que actualmente tem. 

O presente Regulamento, que prevê uma Agência que formalmente suceda à Agência original, 
tal como foi criada à luz do Regulamento de 2004, proporciona um bom ensejo para se 
ponderar a questão da nova sede. Além disso, o Parlamento, na sua qualidade de co-
-legislador, deve exercer de forma clara essa responsabilidade, desempenhando o papel que 
por direito lhe cabe na decisão sobre a sede das entidades que se compromete a criar, em vez 
de deixar esta questão para o rol das matérias da competência exclusiva dos acordos entre 
Estados-Membros, à revelia de qualquer debate público. O relator recomenda, por 
conseguinte, que a agência tenha a sua sede em Bruxelas.


