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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].



PR\875732RO.doc 3/78 PE470.059v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................76



PE470.059v01-00 4/78 PR\875732RO.doc

RO



PR\875732RO.doc 5/78 PE470.059v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0521),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0302/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 februarie 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete 
(A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Agenția europeană pentru 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
constituire a Agenției Uniunii pentru

                                               
1 JO C 107, 6.4.2011, p. 58.
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securitatea rețelelor și a informațiilor
(ENISA)

securitatea rețelelor și a informațiilor
(UNISA)

Or. en

Justificare
Schimbarea denumirii subliniază faptul că prezentul regulament instituie un succesor al 
agenției ENISA, așa cum a fost înființată prin Regulamentul nr. 460/2004. Înlocuirea 
termenului „european” cu „a Uniunii” urmează exemplul Consiliului, care operează aceeași 
modificare pe întreg parcursul textului.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comunicațiile, infrastructurile și 
serviciile electronice au devenit un factor 
esențial, atât direct, cât și indirect, în 
dezvoltarea economică și socială. Ele joacă 
un rol vital pentru societate și au devenit în 
sine elemente la fel de indispensabile ca 
aprovizionarea cu energie electrică sau cu 
apă, constituind totodată factori vitali în 
furnizarea de electricitate, apă și alte 
servicii de bază. Perturbarea lor are 
potențialul de a provoca daune economice 
considerabile, subliniind importanța 
măsurilor de creștere a protecției și a 
rezilienței menite să asigure continuitatea 
serviciilor critice. Securitatea 
comunicațiilor, a infrastructurii și a 
serviciilor electronice, în special 
integritatea și disponibilitatea lor, se 
confruntă cu provocări din ce în ce mai 
mari legate, printre altele, de 
componentele individuale ale 
infrastructurii comunicațiilor și de 
programele informatice care controlează 
aceste componente, infrastructura în 
ansamblul său și serviciile furnizate prin 
această infrastructură. Acest lucru 
reprezintă o preocupare crescândă pentru 
societate, nu în ultimul rând din cauza unor 
posibile probleme cauzate de 
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complexitatea sistemelor, accidente, erori 
și atacuri care pot avea consecințe pentru 
infrastructura fizică care furnizează servicii 
esențiale pentru bunăstarea cetățenilor 
europeni.

Or. en

Justificare
Aceste modificări au scopul de a reflecta mai bine elementele infrastructurii de comunicații 
electronice și importanța pe care o are această infrastructură pentru societate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această modificare completează descrierea de către Comisie a modului în care ENISA a 
ajuns să aibă sediul în Heraklion. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În 2004, Parlamentul European și 
Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) 
nr. 460/2004 privind instituirea Agenției 
europene pentru securitatea rețelelor 
informatice și a datelor, cu scopul de a 
contribui la obiectivele de asigurare a unui 
nivel ridicat al securității rețelelor și a 
informațiilor în cadrul Uniunii și la 
dezvoltarea unei culturi a securității 
rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al administrațiilor 
publice. În 2008, Parlamentul European și 
Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2008, prelungind mandatul 
agenției până în martie 2012.

(5) În 2004, Parlamentul European și 
Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) 
nr. 460/2004 privind instituirea Agenției 
europene pentru securitatea rețelelor 
informatice și a datelor, cu scopul de a 
contribui la obiectivele de asigurare a unui 
nivel ridicat al securității rețelelor și a 
informațiilor în cadrul Uniunii și la 
dezvoltarea unei culturi a securității 
rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al administrațiilor 
publice. În 2008, Parlamentul European și 
Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) 
nr. 1007/2008, prelungind mandatul 
agenției până în martie 2012. În 2011, 
Parlamentul European și Consiliul au 
adoptat Regulamentul (CE) nr. 580/20111, 
prelungind mandatul agenției până la 13 
septembrie 2013.
______________
1 JO L 165, 24.6.2011, p. 3.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În intervalul de timp scurs de la 
înființarea agenției, provocările legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor s-au 
schimbat, odată cu evoluția tehnologiei, a 
pieței și cu schimbările de natură socio-
economică; ele au făcut obiectul unor 

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

reflecții și dezbateri continue. Ca reacție la 
noile provocări, Uniunea și-a actualizat 
prioritățile în ceea ce privește politica de 
securitate a rețelelor și a informațiilor 
printr-o serie de documente, între care 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată
„O strategie pentru o societate 
informațională sigură - Dialog, parteneriat 
și responsabilizare”, Rezoluția Consiliului 
din 2007 privind o strategie pentru o 
societate informațională sigură în Europa, 
comunicarea din 2009 privind protecția 
infrastructurilor critice de informație -
„Protejarea Europei de atacuri cibernetice 
și perturbații de amploare: ameliorarea 
gradului de pregătire, a securității și a 
rezilienței”, Concluziile președinției 
conferinței ministeriale privind protecția 
infrastructurilor critice de informație
(„Critical Information Infrastructure 
Protection” – CIIP), Rezoluția Consiliului 
din 2009 privind o abordare europeană a 
securității rețelelor și a informațiilor bazată 
pe colaborare. A fost recunoscută 
necesitatea de a moderniza și a consolida 
agenția, pentru a contribui cu succes la 
eforturile depuse de instituțiile europene,
de statele membre și de sectorul în cauză
pentru dezvoltarea unei capacități europene 
de a face față provocărilor legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor. Mai 
recent, Comisia a adoptat Agenda digitală 
pentru Europa, cu titlul de inițiativă 
emblematică în cadrul strategiei Europa 
2020. Această agendă cuprinzătoare 
vizează exploatarea și promovarea 
potențialului TIC în scopul de a transforma 
acest potențial în creștere durabilă și 
inovare. Rezoluția Parlamentului 
European din 6 iulie 2011 intitulată 
„Banda largă europeană: o investiție într-
un promotor digital al creșterii”1

subliniază încă o dată importanța 
securității rețelelor și a informațiilor. 
Sporirea încrederii în societatea 
informațională este unul dintre obiectivele 
cheie ale acestui program cuprinzător, care 
a anunțat o serie de acțiuni ce trebuie 
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întreprinse de Comisie în acest domeniu, 
inclusiv prezenta propunere.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Măsurile referitoare la piața internă 
luate în domeniul securității comunicațiilor 
electronice și, în mod mai general, al 
securității rețelelor și a informațiilor, 
necesită adoptarea unor tipuri diferite de 
aplicații tehnice și organizatorice de către 
statele membre și de instituțiile Uniunii.
Aplicarea eterogenă a acestor cerințe poate 
dăuna eficienței și poate crea obstacole 
pentru piața internă. Din acest motiv este 
necesar un centru de expertiză la nivel 
european care să furnizeze orientări, 
consiliere și, atunci când este solicitat, 
asistență pe probleme legate de securitatea 
rețelelor și a informațiilor, pe care statele 
membre și instituțiile Uniunii să se poată 
baza. Agenția poate răspunde acestor nevoi 
prin dezvoltarea și menținerea unui nivel 
ridicat de expertiză și prin asistența oferită 
statelor membre, instituțiilor Uniunii și, în 
consecință, comunității de afaceri, în 
scopul de a le ajuta să îndeplinească 
cerințele legale și de reglementare legate 
de securitatea rețelelor și a informațiilor,
precum și prin asigurarea unui sprijin 
general la evitarea cerințelor inutile și 
divergente care conduc la crearea unor 
costuri suplimentare pentru întreprinderi, 
la fragmentarea pieței interne și la 
crearea unor obstacole în calea acesteia,
contribuind astfel la buna funcționare a 



PR\875732RO.doc 11/78 PE470.059v01-00

RO

pieței interne.

Or. en

Justificare

„Instituțiile Uniunii” urmează formularea Consiliului și ar constitui o modificare globală a 
termenului „instituții europene”, fără alte amendamente separate. În ceea ce privește prima 
modificare din considerentul 7, aceasta reflectă faptul că sunt implicate toate instituțiile, nu 
doar Comisia. Menționarea cerințelor divergente, a costurilor și a fragmentării pieței 
subliniază importanța pe care o are contribuția agenției la piața internă. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Agenția ar trebui să îndeplinească sarcinile care îi sunt încredințate prin legislația Uniunii 
indiferent de variațiile pe care aceasta le poate cunoaște în timp, nu doar cum se reflectă în 
legislația actuală a Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii Europene, 
contribuind astfel la buna funcționare a 
pieței interne. În această privință, ar 
trebui adoptate dispozițiile bugetare 
necesare în beneficiul agenției, astfel 
încât aceasta să poată prezenta, până la 
sfârșitul celui de-al doilea an al 
mandatului său și după consultarea 
tuturor părților interesate relevante, o 
analiză complexă cu privire la elaborarea 
unei strategii europene clare privind 
securitatea cibernetică.

Or. en

Justificare
BUDG AM 2. Din amendamentul bugetar lipsește o dispoziție de fond, care este însă inclusă 
aici într-un amendament separat ca sarcină suplimentară. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se indice printr-un set 
de sarcini modul în care agenția trebuie să 
își realizeze obiectivele, permițându-i în 
același timp să opereze cu flexibilitate.
Sarcinile îndeplinite de agenție trebuie să 
includă colectarea de informații și date 
adecvate, necesare pentru efectuarea 
analizei riscurilor la adresa securității și 
rezilienței comunicațiilor, infrastructurii și 
serviciilor electronice și pentru evaluarea, 
în cooperare cu statele membre, a situației 
securității rețelelor și a informațiilor în 
Europa. Agenția trebuie să asigure 
coordonarea cu statele membre și sporirea 
cooperării între părțile interesate din 
Europa, în special prin implicarea în 
activitățile sale a organismelor naționale 
competente și a experților în domeniul 
securității rețelelor și informațiilor din 

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

relevante. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 
probleme legate de securitatea produselor 
hardware și software, contribuind astfel la 
o abordare bazată pe colaborare a 
chestiunii securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Justificare
Utilizarea sintagmei „domenii relevante” reflectă faptul că securitatea rețelelor și a 
informațiilor este importantă și în ceea ce privește, de exemplu, protecția vieții private și a 
datelor. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Agenția trebuie să funcționeze ca 
punct de referință și să instaureze încredere 
grație independenței sale, calității 
serviciilor de consultanță acordate și 
informațiilor diseminate, transparenței 
procedurilor și metodelor sale de operare, 
precum și eforturilor depuse în îndeplinirea 
sarcinilor care îi sunt alocate. Agenția 
trebuie să se sprijine pe eforturile naționale 
și ale UE și, prin urmare, să își 
îndeplinească sarcinile în deplină 
cooperare cu statele membre și cu 
instituțiile Uniunii. Agenția ar trebui să
mențină contacte cu sectorul interesat și 
cu alte părți interesate relevante și ar trebui
să se bazeze pe informațiile primite de la 
sectorul privat, care  joacă un rol critic în 
asigurarea securității comunicațiilor, 
infrastructurilor și serviciilor electronice.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Ca o regulă principală, agenția ar trebui să poată acționa din proprie inițiativă.   

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Agenția trebuie să asiste statele 
membre și instituțiile europene în 
eforturile lor de construire și sporire a 
capacității și pregătirii transfrontaliere de a 
preveni, detecta, atenua și răspunde la 
problemele și incidentele în materie de 
securitate a rețelelor și a informațiilor; în 
acest sens, agenția trebuie să faciliteze 
cooperarea între statele membre, precum și 
între statele membre și Comisie. În acest 
scop, agenția trebuie să joace un rol activ 
în sprijinirea statelor membre în eforturile 
lor continue de îmbunătățire a propriei 
capacități de reacție și de organizare și 

(16) Agenția trebuie să asiste statele 
membre și instituțiile Uniunii în eforturile 
lor de construire și sporire a capacității și 
pregătirii transfrontaliere de a preveni, 
detecta, atenua și răspunde la problemele și 
incidentele în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor; în acest sens,
agenția trebuie să faciliteze cooperarea 
între statele membre, precum și între statele 
membre, Comisie și alte instituții ale 
Uniunii. În acest scop, agenția trebuie să 
joace un rol activ în sprijinirea statelor 
membre în eforturile lor continue de 
îmbunătățire a propriei capacități de reacție 
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executare de exerciții la nivel național și 
european având ca temă incidentele de 
securitate.

și de organizare și executare de exerciții la 
nivel național și european având ca temă 
incidentele de securitate.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a înțelege mai bine provocările 
din domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, agenția trebuie să analizeze 
riscurile actuale și pe cele emergente. În 
acest scop, în cooperare cu statele membre 
și, după caz, cu organismele de statistică, 
agenția trebuie să colecteze informațiile 
relevante. În plus, agenția trebui să asiste 
statele membre și instituțiile și organismele
europene în eforturile lor de a colecta, 
analiza și disemina informații referitoare la 
securitatea rețelelor și a informațiilor.

(18) Pentru a înțelege mai bine provocările 
din domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, agenția trebuie să analizeze 
riscurile actuale și pe cele emergente. În 
acest scop, în cooperare cu statele membre 
și, după caz, cu organismele de statistică și 
cu alte entități, agenția trebuie să colecteze 
informațiile relevante. În plus, agenția 
trebui să asiste statele membre și instituțiile 
și organismele Uniunii în eforturile lor de 
a colecta, analiza și disemina informații 
referitoare la securitatea rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Justificare
Printre celelalte entități care pot oferi informații relevante cu privire la riscuri se numără 
organizațiile din sectorul privat. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Agenția trebuie să faciliteze 
cooperarea dintre organismele publice 
competente ale statelor membre, în special 
prin sprijinirea dezvoltării și schimbului de 
bune practici și standarde pentru 
programele de educație și cele de 

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

sensibilizare. Intensificarea schimbului de 
informații între statele membre va facilita 
această acțiune. Agenția ar trebui să 
contribuie la sensibilizarea utilizatorilor 
individuali ai comunicațiilor electronice, 
infrastructurii și serviciilor, inclusiv 
oferind asistență statelor membre la 
generarea de informații relevante de 
interes public cu privire la securitatea 
rețelelor și a datelor. Agenția trebuie de 
asemenea să sprijine cooperarea între 
părțile interesate din sectorul public și 
privat la nivelul Uniunii, în parte prin 
promovarea schimbului de informații, a 
campaniilor de sensibilizare și a 
programelor de educație și formare 
profesională.

Or. en

Justificare
În urma pachetului din 2009 privind telecomunicațiile, Directiva privind serviciile universale 
conține o platformă pentru generarea și furnizarea de informații de interes public sub formă 
standardizată și ușor de înțeles, de exemplu cu privire la riscurile la adresa securității, către 
toți utilizatorii de internet. Agenția este în măsură să asiste statele membre la utilizarea 
acestei platforme, ceea ce ar trebui să îi confere agenției mai multă vizibilitate în rândul 
populației. Site-ul US-CERT conține exemple de tipuri de informații care ar putea fi luate în 
calcul:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În activitatea sa, agenția trebuie să 
înglobeze activități permanente de 
cercetare, dezvoltare și evaluare tehnică, în 
special acele activități desfășurate în cadrul 
diferitelor inițiative de cercetare ale UE.

(22) În activitatea sa, agenția trebuie să 
înglobeze activități permanente de 
cercetare, dezvoltare și evaluare tehnică,
inclusiv acele activități desfășurate în 
cadrul diferitelor inițiative de cercetare ale 
UE.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta noul titlu al articolului 1.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În activitatea sa de menținere a 
legăturii cu organismele responsabile cu 
aplicarea legii, cu privire la aspectele de 
securitate ale criminalității cibernetice, 
agenția respectă canalele de informații și 
rețelele existente, cum ar fi punctele de 
contact menționate în Propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind atacurile împotriva 
sistemelor informatice și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2005/222/JAI, sau echipa 
Europol compusă din șefii unităților 
responsabile cu combaterea criminalității 
bazate pe tehnologii avansate („Europol 
Heads of High Tech Crime Units Task 
Force”).

(24) În activitatea sa de menținere a 
legăturii cu organismele responsabile cu 
aplicarea legii, cu privire la aspectele de 
securitate ale criminalității cibernetice, 
agenția ar trebui să respecte canalele de 
informații și rețelele existente, cum ar fi 
punctele de contact menționate în 
Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind atacurile 
împotriva sistemelor informatice și de 
abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI și
echipa Europol compusă din șefii unităților 
responsabile cu combaterea criminalității 
bazate pe tehnologii avansate („Europol 
Heads of High Tech Crime Units Task 
Force”).
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Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura realizarea deplină a 
obiectivelor sale, agenția trebuie să 
colaboreze cu autoritățile responsabile cu 
aplicare legii și cu cele responsabile cu 
protejarea vieții private pentru a evidenția 
și aborda corect acele aspecte ale 
combaterii criminalității cibernetice legate 
de securitatea rețelelor și a informațiilor.
Reprezentanții acestor autorități trebuie să 
devină părți interesate cu drepturi depline 
ale agenției și trebuie să fie reprezentate în 
cadrul Grupului permanent al părților 
interesate al agenției.

(25) Pentru a asigura realizarea deplină a 
obiectivelor sale, agenția trebuie să 
colaboreze cu autoritățile naționale și ale 
Uniunii responsabile de aplicarea legii și 
cu cele naționale responsabile de protecția 
datelor și a vieții private, precum 
autoritățile naționale de reglementare și 
autoritățile naționale de protecție a 
datelor, și cu organismele Uniunii de 
protecție a datelor și a vieții private, 
precum organismele mixte de 
supraveghere și Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor, pentru a 
evidenția și aborda corect acele aspecte ale 
combaterii criminalității cibernetice legate 
de securitatea rețelelor și a informațiilor, 
precum și aspectele conexe legate de 
protecția datelor și a vieții private.
Reprezentanții acestor autorități și 
organisme trebuie să devină părți 
interesate cu drepturi depline ale agenției
prin reprezentarea lor în cadrul Grupului 
permanent al părților interesate al agenției.

Or. en

Justificare

Pentru a acoperi gama vastă a organismelor cu care agenția ar trebui să colaboreze și din 
care directorul executiv (DE) poate să aleagă în ceea ce privește constituirea Grupului 
permanent al părților interesate (GPPI), fără a limita această alegere (raportul intermediar 
al Consiliului din 12 mai 2011 se referă numai la autoritățile supuse „dreptului Uniunii”) 
sau fără a influența această alegere în direcția vreunui organism anume. 
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În plus, agenția ar trebui să poată fi 
în măsură să acorde sprijin, în situația în 
care niciun alt organism al Uniunii nu 
are competențe specifice și în colaborare 
cu organismele statelor membre și ale 
Uniunii, la dezvoltarea unui răspuns 
coerent al Uniunii la incidentele legate de 
securitatea rețelelor și a informațiilor care 
afectează mai multe state membre.

Or. en

Justificare
Colectarea datelor wi-fi, de exemplu, realizată în același mod în mai multe state membre, ar 
trebui să urmeze o metodologie coordonată, în special dată fiind existența legislației de 
armonizare a UE. Divergențele dintre răspunsurile naționale la astfel de cazuri demonstrează 
fragmentarea și absența unui organism de coordonare al Uniunii, cu un impact negativ atât 
asupra persoanelor fizice, cât și a întreprinderilor. Agenția este în măsură să își asume rolul 
necesar în procesul de coordonare. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Îndeplinirea sarcinilor agenției nu
trebuie să interfereze, să împiedice sau să 
se suprapună competențelor conferite 
următoarelor entități, sau să prevaleze 
asupra atribuțiilor și sarcinilor acestora:
autoritățile naționale de reglementare, 
conform prevederilor directivelor cu 
privire la rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, precum și 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC) instituit prin 
Regulamentul 1211/2009 al Parlamentului 

(27) Îndeplinirea sarcinilor agenției ar 
trebui să consolideze și nu să interfereze, 
să împiedice sau să se suprapună 
competențelor conferite următoarelor 
entități, nici să prevaleze asupra atribuțiilor 
și sarcinilor acestora: autoritățile naționale 
de reglementare, conform prevederilor 
directivelor cu privire la rețelele și 
serviciile de comunicații electronice, 
precum și Organismul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) 
instituit prin Regulamentul 1211/2009 al 
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European și al Consiliului și Comitetului 
pentru comunicații menționat în Directiva 
2002/21/CE, organismele europene de 
standardizare, organismele naționale de 
standardizare și Comitetul permanent 
instituit prin Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale și autoritățile de 
supraveghere ale statelor membre în 
probleme legate de protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date.

Parlamentului European și al Consiliului și 
Comitetului pentru comunicații menționat 
în Directiva 2002/21/CE, organismele 
europene de standardizare, organismele 
naționale de standardizare și Comitetul 
permanent instituit prin Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informații în 
domeniul standardelor, reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale și autoritățile de 
supraveghere ale statelor membre în 
probleme legate de protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Structura organizatorică a agenției 
ar trebui simplificată și consolidată 
pentru a asigura mai multă eficacitate și o 
eficiență sporită a costurile, asigurându-
se totodată reprezentarea continuă la 
nivel înalt a Comisiei și a statelor 
membre.

Or. en

Justificare

A se vedea, de exemplu, amendamentele care elimină reprezentanții părților interesate și 
grupurile de lucru din consiliul de administrație (CA), constituind un mic consiliu executiv 
(CA) și asigurând capacități decizionale. 
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Pentru consolidarea agenției și pentru a îi asigura atenția cuvenită, membrii CA și CE ar 
trebui să fie reprezentanți la nivel înalt. Numirea DE ar trebui să fie supusă confirmării de 
către Parlament, la fel ca în cazul directorului executiv al Autorității Bancare Europene, de 
exemplu. Organismele de lucru ale CA sunt inutile odată cu formare unui CE (cf BUDG 5). 
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru buna funcționare a agenției este 
necesar ca numirea directorului executiv să 
fie făcută pe baza meritelor și aptitudinilor 
administrative și manageriale atestate, 
precum și a competenței și experienței 
relevante în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor și, de asemenea, este 
necesar ca directorul executiv să își ducă la 
îndeplinire atribuțiile în deplină 
independență în ceea ce privește 
organizarea funcționării interne a agenției.
În acest scop, directorul executiv trebuie să 
elaboreze o propunere privind programul 
de activitate al agenției, după consultări 
prealabile cu serviciile Comisiei, și să ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
îndeplinirea corespunzătoare a programului 
de activitate al agenției. Directorul 
executiv trebuie să întocmească în fiecare 
an un proiect de raport general spre a fi 
prezentat consiliului de administrație, să 
elaboreze un proiect de declarație de 
venituri și cheltuieli estimate ale agenției și 
să execute bugetul.

(29) La fel ca în cazul agențiilor Uniunii,
pentru buna funcționare a agenției este 
necesar ca numirea directorului executiv să 
fie făcută pe baza meritelor și aptitudinilor 
administrative și manageriale atestate, 
precum și a competenței și experienței 
relevante în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor și, de asemenea, este 
necesar ca directorul executiv să își ducă la 
îndeplinire atribuțiile în deplină 
independență în ceea ce privește 
organizarea funcționării interne a agenției.
În acest scop, directorul executiv trebuie să 
elaboreze o propunere privind programul 
de activitate al agenției, după consultări 
prealabile cu Comisia și să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
îndeplinirea corespunzătoare a programului 
de activitate al agenției. Directorul 
executiv trebuie să întocmească în fiecare 
an un proiect de raport general spre a fi 
prezentat consiliului de administrație, să 
elaboreze un proiect de declarație de 
venituri și cheltuieli estimate ale agenției și 
să execute bugetul.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele la art. 12, prin care se acceptă opinia Consiliului potrivit căreia 
ar trebui implicată chiar Comisia, nu serviciile acesteia. 
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Agenția trebuie să includă, cu titlul de 
organism consultativ, un Grup permanent 
al părților interesate, pentru a asigura un 
dialog regulat cu sectorul privat, 
organizațiile de consumatori și alte părți 
interesate relevante. Grupul permanent al 
părților interesate, instituit de consiliul de 
administrație la propunerea directorului 
executiv, trebuie să se concentreze pe 
probleme relevante pentru toate părțile 
interesate și să le aducă în atenția agenției.
Atunci când este oportun și în conformitate 
cu ordinea de zi a ședințelor, directorul 
executiv poate invita reprezentanți ai 
Parlamentului European și ai altor 
organisme pertinente să ia parte la 
reuniunile grupului.

(31) Agenția trebuie să includă, cu titlul de 
organism consultativ, un Grup permanent 
al părților interesate, pentru a asigura un 
dialog regulat cu sectorul privat, 
organizațiile de consumatori și alte părți 
interesate relevante. Grupul permanent al 
părților interesate, instituit de consiliul de 
administrație la propunerea directorului 
executiv, trebuie să se concentreze pe 
probleme relevante pentru părțile interesate 
și să le aducă în atenția agenției. Atunci 
când este oportun și în conformitate cu 
ordinea de zi a ședințelor, directorul 
executiv poate invita reprezentanți ai 
Parlamentului European și ai altor 
organisme pertinente să ia parte la 
reuniunile grupului.

Or. en

Justificare

GPPI ar trebui să poată aborda diferite aspecte, chiar dacă acestea nu sunt relevante pentru 
fiecare parte interesată în parte din cadrul GPPI, în special dată fiind lărgirea componenței 
GPII.  

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Agenția funcționează în conformitate 
cu, respectiv, (i) principiul subsidiarității, 
asigurând un grad adecvat de coordonare 
între statele membre pe probleme legate de
NIS și îmbunătățind eficacitatea politicilor 
naționale, adăugând astfel valoare acestora 
și (ii) principiul proporționalității, 

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

naționale, adăugând astfel valoare acestora 
și (ii) principiul proporționalității, 
nemergând dincolo de ceea ce este necesar 
în vederea atingerii obiectivelor stabilite
prin prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În limitele domeniului său de 
competență, în cadrul obiectivelor și la 
îndeplinirea sarcinilor sale, agenția trebuie 
să se conformeze în special dispozițiilor 
aplicabile instituțiilor europene, precum și 
dispozițiilor legislațiilor naționale privind 
tratamentul aplicat documentelor sensibile.
Consiliul de administrație trebuie să aibă 
puterea de a lua o decizie care să permită 
agenției să trateze informații clasificate.

(34) În limitele domeniului său de 
competență, în cadrul obiectivelor și la 
îndeplinirea sarcinilor sale, agenția trebuie 
să se conformeze în special dispozițiilor 
aplicabile instituțiilor europene, precum și 
dispozițiilor legislațiilor naționale privind 
tratamentul aplicat documentelor sensibile.
Consiliul de administrație trebuie să ia o 
decizie care să permită agenției să trateze 
informații clasificate.

Or. en

Justificare

Agenția ar trebui să aibă misiunea de a prelucra informații clasificate.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției, se 
consideră necesară alocarea unui buget 
autonom, ale cărui venituri provin în 
principal din contribuția Uniunii și din 
contribuții ale țărilor terțe care iau parte la 

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției și a-i 
permite acesteia să îndeplinească sarcini 
suplimentare și noi, inclusiv sarcinile 
urgente neprevăzute, se consideră necesară 
alocarea unui buget suficient și autonom, 
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activitățile agenției. Statul membru gazdă 
sau oricare alt stat membru trebuie să fie 
autorizat să contribuie în mod voluntar la 
veniturile agenției. Procedura bugetară a 
UE rămâne aplicabilă în ceea ce privește 
toate subvențiile plătibile din bugetul 
general al Uniunii Europene. De asemenea, 
Curtea de Conturi trebuie să îndeplinească 
sarcina de auditare a conturilor.

ale cărui venituri provin în principal din 
contribuția Uniunii și din contribuții ale 
țărilor terțe care iau parte la activitățile 
agenției. Statul membru gazdă sau oricare 
alt stat membru trebuie să fie autorizat să 
contribuie în mod voluntar la veniturile 
agenției. Procedura bugetară a UE rămâne 
aplicabilă în ceea ce privește toate 
subvențiile plătibile din bugetul general al 
Uniunii Europene. De asemenea, Curtea de 
Conturi trebuie să îndeplinească sarcina de 
auditare a conturilor pentru a asigura 
transparența și responsabilitatea.

Or. en

Justificare
AM BUDG 3, cu o completare menită să abordeze posibilitatea creșterii cheltuielilor datorită 
unor situații de urgență neprevăzute. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament instituie un succesor al agenției ENISA, așa cum a fost înființată prin 
regulamentul inițial din 2004. Prin urmare, nu este afectat de nicio decizie luată între statele 
membre cu privire la regulamentul din 2004. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Dispozițiile de la punctul 47 din 
Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și 
buna gestiune financiară1 ar trebui să se 
aplice reînnoirii mandatului Agenției și 
orice decizie a autorității legislative în 
favoarea unei astfel de reînnoiri nu va 
aduce atingere deciziilor autorității 
bugetare în contextul procedurii bugetare 
anuale;
____________
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Or. en

Justificare
AM BUDG 1, reformulat sub formă de considerent. 

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect și domeniu de aplicare Obiect și obiective

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția dezvoltă și menține un nivel 
ridicat de expertiză.

Or. en

Justificare

Text deplasat aici de la art. 2, prin care se acceptă abordarea Consiliului de a transforma
textul [anterior parte din articolul 2 alineatul (3)] într-un  paragraf separat. 
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Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenția asistă Comisia, celelalte 
instituții ale Uniunii, statele membre și 
sectorul în cauză la îndeplinirea 
cerințelor referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

Or. en

Justificare

Fostul articol 2 alineatul (1). 

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Agenția oferă asistență la creșterea și 
consolidarea pregătirii și capacității 
statelor membre și a Uniunii de a preveni, 
detecta și a răspunde la problemele și 
incidentele în materie de securitate a 
rețelelor și a informațiilor.

Or. en

Justificare

Fostul articol 2 alineatul (2). Modificările Consiliului au fost acceptate („oferă asistență la 
creșterea și consolidarea”). 
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Agenția își folosește expertiza pentru 
a stimula o cooperare largă între actorii 
din sectoarele public și privat.

Or. en

Justificare

Parte din fostul articol 2 alineatul (3). Au fost acceptate modificările Consiliului.  

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
Obiective
1. Agenția asistă Comisia și statele 
membre la îndeplinirea cerințelor legale și 
de reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.
2. Agenția consolidează pregătirea și 
capacitatea Uniunii și a statelor membre 
de a preveni, detecta și a răspunde la 
problemele și incidentele în materie de 
securitate a rețelelor și a informațiilor.
3. Agenția dezvoltă și menține un nivel 
ridicat de expertiză și folosește această 
expertiză pentru a stimula o cooperare 
extinsă între actorii din sectorul public și 
din cel privat.

Or. en
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Justificare

Introdus la articolul 1. 

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul dispozițiilor articolului 1, 
agenția va îndeplini următoarele sarcini:

(1) În sensul articolului 1 și pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în textul 
acestuia, agenția va îndeplini următoarele 
sarcini:

Or. en

Justificare

În general, majoritatea trimiterilor din articolul 3 la competența agenției de a acționa numai 
la cerere au fost eliminate.  Agenția, care poate doar să prezinte avize, să faciliteze, să 
promoveze cooperarea etc. și nu primește sarcini operaționale noi, ar trebui să poată acționa 
pe cont propriu când și dacă identifică această necesitate. A se vedea și textul propus la 
articolul 3 alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) sprijină toate instituțiile Uniunii cu 
privire la toate aspectele legate de politica
în domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, furnizându-le opinii, avize și 
analize și asigurând Comisiei activitățile
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

Or. en
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Justificare

Adăugarea sintagmei „toate aspectele legate de” și eliminarea termenului „dezvoltare” și 
„tehnice și socio-economice” urmează exemplul Consiliul. 

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consiliază instituțiile Uniunii și 
statele membre cu privire la necesitățile în 
materie de cercetare în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor 
pentru a răspunde riscurilor și 
amenințărilor actuale și emergente în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor și pentru o folosire eficientă 
a tehnologiilor de prevenire a riscurilor;

Or. en

Justificare

Textul Consiliului cu schimbări minore (inclusiv eliminarea trimiterii la competența agenției 
de a putea să le asigure SM avize numai la cerere). 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovează cooperarea între statele 
membre și facilitează cooperarea dintre
statele membre și instituțiile Uniunii în 
privința eforturilor transfrontaliere ale 
acestora de prevenire, detectare și reacție la 
incidentele NIS cu o dimensiune 
transfrontalieră;

Or. en
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Justificare

Editarea Consiliului acceptată (deplasându-se sintagma „dimensiune transfrontalieră” pe 
ultimul loc), fără a se accepta formularea mai restrictivă a Consiliului („unde aceasta are un 
impact transfrontalier"). 

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ca) colaborează, face schimb de expertiză 
și de bune practici cu organismele statelor 
membre și ale Uniunii, inclusiv cele din 
domeniul criminalității informatice și al 
protecției datelor, și oferă consiliere cu 
privire la aspectele legate de securitatea 
rețelelor și a informațiilor care ar putea 
avea un impact asupra activității acestora 
cu scopul de a asigura o consolidare a 
propriilor eforturi și a eforturilor agenției 
de promovare a unei securități 
îmbunătățite a rețelelor și a informațiilor;

Or. en

Justificare

Textul Comisiei acceptat cu unele modificări (incl. evitarea termenului „sinergie” și 
adăugarea organismelor SM). A se compara, parțial, și Recomandarea din 16 iulie 2011 
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studiul solicitat de ITRE cu privire la ENISA. 

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) evaluează în mod regulat, cu 
cooperarea statelor membre și a Comisiei, 
situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

Or. en

Justificare

Versiunea Consiliului nu se acceptă, i.a. întrucât pare să relaxeze dispozițiile condiționând 
evaluarea situației securității de informațiile furnizate de SM, în loc să oblige SM (și Comisia  
- instituția Uniunii de primă relevanță) să coopereze.  

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asistă Uniunea Europeană și statele 
membre în promovarea utilizării bunelor 

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

practici și standardelor în materie de 
gestionare a riscului și securitate pentru 
produse, rețele, programe informatice,
sisteme și servicii electronice, inclusiv prin 
promovarea unei gestiuni minime a 
riscurilor și a cerințelor de securitate;

Or. en

Justificare

Agenția ar trebui să poată în viitor să ofere asistență în prevenirea cazurilor precum 
atacurile împotriva sistemului UE de schimb de cote de emisii prin furnizarea unei platforme 
pentru promovarea unei gestiuni minime a riscurilor și a cerințelor de securitate.  

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) promovează cooperarea între părțile 
interesate din sectorul public și privat la 
nivelul Uniunii prin promovarea, printre 
altele, a schimbului de informații și a 
sensibilizării, și prin facilitarea dezvoltării 
și asimilării de standarde în materie de 
gestionare a riscului și de securitate a 
produselor, sistemelor, rețelelor, 
programelor informatice și serviciilor 
electronice.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) facilitează dialogul și schimbul de bune 
practici între părțile interesate din sectorul 
public și privat cu privire la probleme 

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

probleme legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, inclusiv aspecte ale luptei 
împotriva criminalității cibernetice; sprijină 
Comisia la elaborarea de politici care să ia 
în considerare aspecte legate de securitatea 
rețelelor și a informațiilor din cadrul luptei 
împotriva criminalității cibernetice.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) sprijină statele membre și instituțiile și 
organismele Uniunii în eforturile lor de a 
dezvolta și îmbunătăți capacitatea de 
reacție, detectare și analiză a problemelor 
din sfera securității rețelelor și a 
informațiilor, inclusiv pe teren, și de a 
organiza și executa exerciții la nivel 
național și european și de a-și organiza 
propriile campanii de sensibilizare în 
rândul utilizatorilor finali de pe teritoriul 
acestora;

Or. en

Justificare

Trimiterea la „teren”asigură acoperirea unor situații în care salariații agenției s-ar putea 
vedea nevoiți să asiste statele membre pe teren pentru soluționarea unor probleme acute. 
Trimiterea la exercițiile propuse este preluată de la Consiliu. Pentru „exercițiile 
internaționale”, a se vedea, de exemplu, studiu ENISA de la pagina 12. 



PR\875732RO.doc 37/78 PE470.059v01-00

RO

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijină coordonarea, în consultare 
cu Comisia și cu alte organisme relevante 
ale statelor membre și Uniunii, reacțiilor 
la încălcările legislației aplicabile care 
afectează mai multe state membre;

Or. en

Justificare

A se vedea considerentul 25a. Agenția ar trebui să poată asigura asistență, de exemplu prin 
acoperirea insuficiențelor demonstrate de recentul caz de colectare de date wi-fi. Atât 
aspectele legate de securitatea rețelelor, cât și cele legate de protecția datelor au fost 
implicate în același fel în diferite state membre, însă reacțiile SM, prin aplicarea legislației 
naționale pe baza legislației UE de armonizare, au înregistrat diferențe considerabile. În 
prezent nu există niciun organism UE unic capabil să ofere sprijin la coordonarea 
răspunsurilor naționale și cu care să poată eventual interacționa operatorul în cauză.  

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) promovează sensibilizarea 
utilizatorilor finali în materie de 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, lupta împotriva criminalității 
informatice și protecția vieții private și a 
datelor personale, ajutând statele membre 
să prezinte informații standardizate de 
interes public în conformitate cu articolul 
21 alineatul (4) din Directiva 2002/22/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 martie 2002 privind 
serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații 
(Directiva privind serviciul universal)1 și 
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oferind sprijin la elaborarea acestor 
informații, care să fie incluse la 
furnizarea dispozitivelor noi destinate 
utilizării în rețele de comunicare publice;
____________
1 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.

Or. en

Justificare

Pentru a permite agenției să participe la activarea „platformei de informații de interes 
public”, stabilite în Directiva privind serviciile universale în 2009. Securitatea rețelelor 
informatice și a datelor depinde, în ultimă instanță, într-o mare măsură de acțiunile 
utilizatorilor individuali. Prin urmare, aceștia ar trebui să fie conștienți de amenințările și 
precauțiile pe care și le pot lua, atât în propriul interes, cât și pentru mai buna securitate a 
rețelelor în ansamblul lor. A se vedea considerentul (20). 

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) asistă Comisia la pregătirea unei 
strategii cuprinzătoare a Uniunii privind
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, prezentând o analiză 
cuprinzătoare în acest scop, în urma 
consultării necesare a tuturor părților 
interesate;

Or. en

Justificare

Cf BUDG AM 2 (considerentul 11), precum și raportul ITRE/Tzavela privind banda largă. 
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) îndeplinește sarcinile conferite agenției 
prin acte legislative ale Uniunii.

(k) îndeplinește sarcinile conferite agenției 
prin acte legislative ale Uniunii, precum și 
toate sarcinile auxiliare necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor menționate la 
literele (a)-(jc) sau în alte acte legislative 
ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția poate acționa din proprie 
inițiativă, în sfera de aplicare și în cadrul 
obiectivelor regulamentului. În cazul în 
care un stat membru i-a solicitat agenției 
să acționeze, statul membru în cauză 
informează agenția dacă și în ce mod s-a 
ținut seama de recomandarea sa.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 3 alineatul (1). Întrucât textul Consiliului permite 
agenției să ofere avize independent, trimiterile generale ale Consiliului la acționarea de către 
agenție numai la cererea unui SM par să fie superflue și contradictorii și nu sunt preluate. 
Pare logic și util pentru dezvoltarea agenției (de ex. pentru a evalua eficacitatea serviciilor 
sale etc.) ca un SM care efectiv solicită asistență, spre deosebire de cazurile în care agenția 
acționează din proprie inițiativă, să informeze agenția cu privire la utilitatea sa. 
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 3 alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre și instituțiile Uniunii 
informează cu regularitate agenția cu 
privire la principalele componente ale 
activităților lor în materie de securitate a 
rețelelor informatice și a datelor.

Or. en

Justificare

Agenția ar trebui să completeze, nu să dubleze, activitățile SM. Prin urmare, agenția trebuie 
să aibă cunoștință despre astfel de demersuri. A se compara articolul 4 alineatul (2) din 
Regulamentul privind Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Echipe de intervenție în caz de urgențe 
informatice (CERT)

e 1. Agenția sprijină echipe de intervenție în 
caz de urgențe informatice ale statelor 
membre și ale CERT și înființarea și 
exploatarea unei rețele de CERT ale
statelor membre și ale Uniunii, care să 
includă membrii Grupului de CERT 
guvernamentale europene.  Pentru a 
asista la asigurarea faptului că fiecare 
CERT ale statelor membre și ale Uniunii 
dispun de suficiente capacități avansate și 
că aceste capacități corespund în cea mai 
mare măsură posibilă capacităților celor 
mai avansate CERT, agenția asistă la 
analizarea comparativă a echipelor și 
promovează dialogul și schimbul de 
informații și bune practici între CERT și 
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Grupul de CERT guvernamentale 
europene.  Agenția promovează și sprijină 
cooperarea dintre CERT ale statelor 
membre relevante și Uniune în caz de 
incidente care implică sau pot să implice 
mai multe dintre ele.
2. Agenția facilitează contactele și 
schimburile de informații și bune practici 
cu CERT, grupurile și forurile relevante 
de stat și de altă natură din țările terțe. 

Or. en

Justificare

După cum s-a demonstrat în timpul miniaudienței ITRE, agenția joacă un rol important în 
ceea ce privește echipele de intervenție în caz de urgențe informatice (CERT) ale Uniunii. 
Acest rol trebuie să fie clarificat și evidențiat într-un text separat. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un comitet executiv;

Or. en

Justificare

Crearea unui CE reiese din recomandările grupului de lucru interinstituțional privind 
agențiile (GLI) și este inclus în avizul Comisie BUDG (AM 5). Aceasta ar trebui să faciliteze 
și să eficientizeze funcționarea agenției. 

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație definește 
direcția generală de funcționare a agenției 
și garantează că agenția operează în 
conformitate cu normele și principiile 

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

stabilite în prezentul regulament. De 
asemenea, consiliul de administrație 
asigură compatibilitatea activității agenției 
cu activitățile desfășurate de statele 
membre și la nivelul UE. Consiliul de 
administrație adoptă toate mecanismele 
administrative cu țările terțe și aprobă 
toate celelalte inițiative cu dimensiune 
internațională.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Consiliul de administrație adoptă 
propriul regulament de procedură, în acord 
cu Comisia. Regulamentul permite luarea 
unor decizii rapide, fie prin procedura 
scrisă, fie prin conferințe la distanță.

Or. en

Justificare

Eliminarea sintagmei „serviciile” Comisiei urmează exemplul Consiliului aici și în alte 
locuri din text. Totuși, rolul Comisiei ar trebui să fie mai puternic decât simpla consultare, 
cum propune Consiliul. 

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administrație adoptă 
regulamentul intern de funcționare al 

(3) Consiliul de administrație adoptă 
regulamentul intern de funcționare al 
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agenției, în acord cu serviciile competente 
ale Comisiei. Aceste norme sunt făcute 
publice.

agenției, în acord cu Comisia. Aceste 
norme sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul de administrație numește 
directorul executiv în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2) și poate revoca
directorul executiv. Consiliul de 
administrație exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului executiv.

(4) Consiliul de administrație numește
directorul executiv după confirmarea de 
către Parlamentul European în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și 
poate concedia directorul executiv.
Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului 
executiv.

Or. en

Justificare

Rolul Parlamentului în numirea DE ar trebui consolidat, a se vedea articolul 10 și a se 
compara Regulamentul 1093/2010 privind Autoritatea bancară europeană adoptat prin 
codecizie. Se preia schimbarea textului Consiliului din „revoca” în „concedia”. 

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consiliul de administrație este 
consultat de directorul executiv cu privire 
la activitățile, prioritățile și obiectivele 
principale pe care agenția se va concentra 
în anul următor. Primul proiect al 
programului de activitate al agenției are 
la bază rezultatul acestei consultări.
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Or. en

Justificare

Textul Consiliului acceptat. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Consiliul de administrație decide cu 
privire la instituirea birourilor de legătură 
și a sucursalelor. 

Or. en

Justificare

A se vedea recomandările 8-9 din studiul ENISA. Deși CA poate stabili aceste birouri fără 
dispoziții explicite în regulament, până în prezent nu a procedat în acest fel, în pofida 
multiplelor recomandări în acest sens. Textul nu contrazice propunerea ca sediul să fie situat 
la Bruxelles. 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul de administrație adoptă 
programul de activitate al agenției, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și 
cu raportul general privind activitățile 
agenției pentru/în anul precedent, în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

(5) Consiliul de administrație adoptă 
programul de activitate al agenției, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și 
cu raportul general privind activitățile 
agenției pentru anul precedent, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consiliul de administrație își 
îndeplinește sarcinile privind bugetul 
agenției în conformitate cu articolele 19 și 
21 și monitorizează și dă curs în mod 
corespunzător concluziilor și 
recomandărilor provenite din rapoartele 
de audit și din evaluări, interne sau 
externe.

Or. en

Justificare

BUDG AM 4.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administrație poate 
înființa grupuri de lucru compuse din 
membri ai săi, care să îl asiste la 
îndeplinirea funcțiilor, inclusiv la 
elaborarea deciziilor și la monitorizarea 
implementării acestora.

(8) Consiliul de administrație înființează 
un comitet executiv compus din membri ai 
săi, care să îl asiste la îndeplinirea 
funcțiilor, inclusiv la elaborarea deciziilor 
și la monitorizarea implementării acestora.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 4. Prin crearea unui CE, grupurile de lucru din cadrul 
CA pot fi eliminate. 
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Consiliul de administrație, în urma 
consultării Comisiei, adoptă planul 
multianual de politică a personalului, 
ținând seama de perspectiva multianuală
a programului de lucru și a declarației de 
venituri și cheltuieli estimate ale agenției. 
Acesta informează în mod corespunzător 
autoritatea bugetară.

Or. en

Justificare

Au fost acceptate modificările Consiliului. A se vedea și studiul ENISA, unde se propune ca 
rolul CA în planificarea strategică a personalului să fie clarificată (recomandarea 3). 

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de administrație este compus 
dintr-un reprezentant al fiecărui stat 
membru, autorizat să decidă în numele 
acestui stat membru, și din trei 
reprezentanți numiți de Comisie. Membrii 
consiliului de administrație pot fi înlocuiți 
de supleanții acestora în conformitate cu 
regulamentul de procedură al consiliului 
de administrație. 

Or. en

Justificare

Au fost acceptate în mare parte modificările Consiliului. Totuși, pentru eficientizarea agenției 
și dată fiind existența GPPI, nu este necesară reprezentarea părților interesate în cadrul CA. 
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) industria tehnologiei informației și a 
comunicațiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) grupuri de consumatori; eliminat

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) experți universitari în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

acestora sunt numiți pe baza nivelului de 
experiență și expertiză corespunzător în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Aceștia au, de asemenea, 
competențele de gestionare, 
administrative și bugetare necesare 
pentru a îndeplini sarcinile enumerate la 
articolul 5. Membrii consiliului numiți de 
Comisie sunt cel puțin la nivel de director. 
Membrii consiliului numiți de statele 
membre au o vechime care corespunde 
celei a membrilor consiliului numiți de 
Comisie. Entitatea care intenționează să 
numească un membru în consiliu și un 
supleant furnizează informații cu privire 
la gradul lor de experiență și expertiză 
relevante cu suficient timp înainte de 
numire, pentru a permite statelor membre 
și Comisie să își prezinte observațiile. 
Orice obiecție motivată față de intenția de 
a numi un membru în consiliu este luată 
în considerare de Comisie și de statele 
membre.

Or. en

Justificare

A se vedea, în parte, AM BUDG 6 și considerentul 28. Ar trebui să se asigure că membrii CA 
au o vechime corespunzătoare, ancorată într-o cerință privind vechimea reprezentanților 
Comisiei (în prezent doi directori generali și un director). Gradele naționale echivalente vor 
trebui identificate la nivel de SM. Ar trebui să existe și o procedură pentru a se ține seama de 
posibilele obiecții motivate față de persoanele numite în CA. 

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Durata mandatului membrilor 
consiliului de administrație este de patru 
ani. Acest mandat se poate reînnoi o
singură dată.
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interes, Comisia numește un înlocuitor.

Or. en

Justificare

Cf. AM BUDG 7, adaptat pentru a reflecta eliminarea reprezentanților părților grupurilor de 
interes la nivel de CA. 

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație alege un 
președinte și un vicepreședinte dintre 
membrii săi, pentru o perioadă de trei ani, 
care poate fi reînnoită. Vicepreședintele îl 
înlocuiește din oficiu pe președinte în cazul 
în care acesta din urmă nu își poate 
exercita prerogativele.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliului de administrație decide 
printr-o majoritate a membrilor cu drept de 
vot.

(1) Consiliului de administrație decide 
printr-o majoritate a membrilor prezenți 
care au drept de vot.

Or. en
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Justificare

 Pentru a facilita procesul decizional, împreună cu alte amendamente la articolul 9.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) Pentru orice vot al consiliului de 
administrație este nevoie de un cvorum 
alcătuit din două treimi din numărul 
membrilor consiliului de administrație 
care au drept de vot sau supleanții 
acestora. În cazul în care cvorumul nu 
este întrunit, președintele poate convoca o 
reuniune extraordinară în cadrul căreia 
deciziile pot fi adoptate cu un cvorum de o 
treime. Regulamentul de procedură 
prevede un preaviz adecvat pentru 
convocarea unei reuniuni extraordinare.

Or. en
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Justificare

Cvorumul de două treimi corespunde celui din Regulamentul 2010/1092 privind Comitetul 
european pentru risc sistemic. Observația Consiliului că membrii pot fi înlocuiți de supleanți 
este tratată la articolul 6 alineatul (1), astfel că nu mai este necesară repetarea ei. Ultimele 
două propoziții, inspirate din Regulamentul privind Comitetul european pentru risc sistemic, 
urmăresc garantarea capacității decizionale. 

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Comitetul executiv
1. Se înființează un comitet executiv 
compus din membrii consiliului de 
administrație, inclusiv doi reprezentanți ai 
Comisiei. Numărul membrilor săi nu 
depășește o treime din numărul 
membrilor consiliului de administrație. 
Comitetul se reunește cel puțin 
trimestrial. Președintele consiliului de 
administrație va fi și președintele 
comitetului executiv.
2. Consiliul de administrație va conferi 
comitetului executiv un mandat cel puțin 
pentru următoarele sarcini, fără a aduce 
atingere sarcinilor directorului executiv:
(a) monitorizarea punerii în aplicare a 
deciziilor consiliului de administrație;
(b) monitorizarea aspectelor 
administrative și bugetare în numele 
consiliului de administrație;
(c) acordarea de asistență și consultanță 
directorului executiv;
(d) luarea tuturor măsurilor necesare 
pentru gestionarea corespunzătoare a 
agenției între reuniunile consiliului de 
administrație;
(e) pregătirea deciziilor, programelor și 
activităților care urmează a fi adoptate de 
consiliul de administrație.
3. Toate documentele distribuite 
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membrilor comitetului executiv sunt 
distribuite simultan membrilor consiliului 
de administrație.  Toți membrii consiliului 
de administrație vor putea participa la 
reuniunile comitetului executiv pe propria 
cheltuială, dar numai acei membri care 
sunt și membri ai comitetului executiv au 
drept de vot. Comitetul executiv prezintă 
un raport de activitate la fiecare reuniune 
a consiliului de administrație.
4. Comitetul executiv este convocat de 
către președinte ori de câte ori este nevoie 
pentru pregătirea deciziilor consiliului de 
administrație și pentru acordarea de 
asistență și consiliere directorului. 
Comitetul executiv adoptă decizii cu 
majoritate simplă.
5. Directorul participă la reuniunile 
comitetului executiv, însă nu are drept de 
vot.

Or. en

Justificare

AM 8 BUDG, referitor la IWG, cu amendamente propuse și elemente din Regulamentul 
2062/94 privind Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă și Regulamentul 
168/2007 privind Agenția pentru Drepturi Fundamentale. A se vedea, de asemenea, studiul 
ENISA, în care se menționează că CA este prea mare, deși acum pare să funcționeze suficient 
de bine. Preocupările menționate în studiul ENISA privind excluderea din adevăratul proces 
decizional și faptul că DE practic înlocuiește CA trebuie adresate prin mecanismul de 
raportare de la CE la CA. 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția este condusă de un director 
executiv care trebuie să fie independent în 
exercitarea prerogativelor sale.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Justificare

Completarea făcută de Consiliu, potrivit căreia DE „ar trebui să facă dovadă în permanență 
de angajament în vederea unei gestionări bune și eficiente” este vagă, până la punctul de a fi 
complet lipsită de semnificație, putând fi chiar dăunătoare, și prin urmare nu este preluată. 
CA îi revine sarcina de a numi un DE competent, sub rezerva aprobării de către Parlament, 
precum și de a destitui DE în cazul în care decizia de angajare a acestuia a fost greșită sau 
are loc o schimbare a situației. În plus, noul CE ar trebui să poată monitoriza mai eficace 
DE.  

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Urmează modelul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul 1093/2010 privind 
Autoritatea bancară europeană adoptat prin codecizie. Textul Consiliului prevede 
organizarea unui concurs general și selectarea candidaților în baza concursului respectiv. 
Dată fiind o posibilă reticență (care de altfel este de înțeles) a candidaților de a fi supuși unei 
astfel de proceduri, este mai bine să i se permită Comisiei să selecteze candidați la fel ca 
înainte, permițându-i totodată acesteia să lanseze un concurs, dacă este cazul. A se compara 
și IWG privind audierea tuturor candidaților în fața Parlamentului.
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) Directorul executiv poate fi destituit 
doar de către Consiliul de administrație.

Or. en

Justificare

Inspirat din articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul 1093/2010 privind Autoritatea 
bancară europeană. 

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe parcursul ultimelor nouă luni
dinaintea încetării acestei perioade, 
Comisia efectuează o evaluare. În cadrul
evaluării, Comisia analizează în special:

(3) Cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani stabilite 
la alineatul (2), Comisia, după ce
efectuează o evaluare, prezintă un raport 
de evaluare consiliului de administrație și 
comisiei competente din cadrul 
Parlamentului European. În cadrul
raportului de evaluare, Comisia analizează 
în special:

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul de administrație, hotărând la (4) Consiliul de administrație, hotărând la 
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propunerea Comisiei, având în vedere 
raportul de evaluare și numai în acele 
cazuri în care decizia poate fi justificată de 
sarcinile și obligațiile agenției, poate să 
prelungească durata mandatului 
directorului executiv cu o perioadă care nu 
depășește trei ani.

propunerea Comisiei, având în vedere 
raportul de evaluare și numai în acele 
cazuri în care decizia poate fi justificată de 
sarcinile și obligațiile agenției, poate să 
prelungească durata mandatului 
directorului executiv cu o perioadă care nu 
depășește cinci ani, după obținerea 
opiniilor Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Cf BUDG 9-10.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European în legătură cu 
intenția sa de a prelungi mandatul 
directorului executiv. În termen de trei 
luni înainte prelungirea mandatului său, 
directorul executiv este invitat să se 
adreseze comisiei competente a 
Parlamentului European și să răspundă
întrebărilor puse de membrii acesteia.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Directorul executiv rămâne în funcție 
până la numirea succesorului său.
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Or. en

Justificare

Au fost acceptate modificările Consiliului. 

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pregătirea lucrărilor consiliului de 
administrație și ale comitetului executiv;

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea programului de 
activitate și a deciziilor adoptate de 
consiliul de administrație;

(b) implementarea programului de 
activitate și a deciziilor adoptate de 
consiliul de administrație și de comitetul 
executiv;

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) alte sarcini care îi sunt încredințate în 
virtutea prezentului regulament.

(g) alte sarcini care îi sunt încredințate în 
virtutea prezentului regulament, inclusiv 
pregătirea și actualizarea strategiei 
multianuale a agenției;
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Or. en

Justificare

Cf BUDG AM 13.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) După caz și în limita obiectivelor și 
sarcinilor agenției, directorul executiv 
poate înființa grupuri de lucru ad-hoc, 
compuse din experți. Consiliul de 
administrație trebuie informat în prealabil.
Procedurile referitoare în special la 
componență, la numirea experților de către 
directorul executiv și la funcționarea 
grupurilor de lucru ad-hoc se specifică în 
regulamentul intern de funcționare al 
agenției.

(8) După caz și în limita obiectivelor și 
sarcinilor agenției, directorul executiv 
poate înființa grupuri de lucru ad-hoc, 
compuse din experți. Comitetul executiv
trebuie informat în prealabil. Procedurile 
referitoare în special la componență, la 
numirea experților de către directorul 
executiv și la funcționarea grupurilor de 
lucru ad-hoc se specifică în regulamentul 
intern de funcționare al agenției.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Directorul executiv pune la dispoziția 
consiliului de administrație personal 
administrativ de sprijin și alte resurse, ori 
de câte ori este necesar.

(9) Directorul executiv pune la dispoziția 
consiliului de administrație și a comitetului 
executiv personal administrativ de sprijin și 
alte resurse, ori de câte ori este necesar.

Or. en
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Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Referirea la „recunoașterea inter pares” urmărește asigurarea unui nivel ridicat de expertiză 
a membrilor GPPI. Alte modificări reflectă în mare măsură textul Consiliului.  Adăugarea 
„Uniunii” de către Consiliu în sintagma referitoare la autoritățile responsabile cu aplicarea 
legii și autoritățile responsabile cu protejarea vieții private nu se acceptă, deoarece pare să 
excludă autoritățile naționale.  

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupul este prezidat de directorul 
executiv.

(3) Grupul este prezidat de directorul 
executiv sau de orice persoană numită de 
acesta.

Or. en
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Justificare

Consiliul propune să se permită CA (pe baza unei propuneri a DE) să delege în totalitate 
sarcina de a prezida GPPI unui membru al GPPI. Cu toate acestea, prezidarea GPPI ar 
trebui să fie o sarcină centrală a DE. Cu toate acestea, ar trebui să se precizeze în mod 
explicit că DE poate numi o altă persoană care să prezideze GPPI, de la caz la caz.  

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mandatul membrilor grupului este de 
doi ani și jumătate. Membrii consiliului de 
administrație nu pot fi membri ai grupului. 
Personalul Comisiei are dreptul de a 
participa la reuniunile și activitățile 
grupului.

(4) Mandatul membrilor grupului este de 
doi ani și jumătate. Membrii consiliului de 
administrație nu pot fi membri ai grupului. 
Personalul Comisiei și experți din statele 
membre au dreptul de a participa la 
reuniunile și activitățile grupului. Chiar 
dacă nu au calitatea de membru, 
reprezentanți ai altor organisme 
considerate relevante de către directorul 
executiv pot fi invitate să participe la 
reuniuni și la lucrările grupului.

Or. en

Justificare

Au fost acceptate parțial modificările Consiliului. Nu se acceptă limitarea făcută de Consiliu 
la organisme „înființate în temeiul legislației Uniunii”. 

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția își desfășoară activitatea în 
conformitate cu programul său de lucru, 
care trebuie să conțină toate activitățile sale 
planificate. Programul de activitate nu 
împiedică agenția să preia activități 
neprevăzute care sunt conforme cu 
obiectivele și sarcinile sale și care se 

1. Agenția își desfășoară activitatea în 
conformitate cu programul său de lucru, 
care trebuie să conțină toate activitățile sale 
planificate. Programul de activitate nu 
împiedică agenția să preia activități 
neprevăzute care sunt conforme cu 
obiectivele și sarcinile sale și care se 
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încadrează în limitele bugetului său.
Directorul executiv informează consiliul 
de administrație cu privire la activitățile 
agenției care nu sunt prevăzute în 
programul de activitate.

încadrează în limitele bugetului său.
Directorul executiv informează imediat 
comitetul executiv cu privire la activitățile 
agenției care nu sunt prevăzute în 
programul de activitate. La o solicitare din 
partea unor membri ai comitetului 
executiv care reprezintă cel puțin o treime 
dintre membrii cu drept de vot, comitetul 
executiv decide dacă o activitate 
neprevăzută poate fi realizată de agenție.  
O astfel de solicitare trebuie prezentată în 
termen de zece zile după informarea 
comitetului executiv de către directorul 
executiv cu privire la activitatea 
neprevăzută.

Or. en

Justificare

Programul de activitate este adoptat de CA. Date fiind sarcinile agenției în comparație cu 
sarcinile ENISA, posibilitatea unor activități neprevăzute (aflate tot în competența agenției) 
ar putea crește. Prin urmare, CE ar trebui să aibă posibilitatea, în cazul în care există o 
minoritate suficientă care să solicite acest lucru, să decidă imediat dacă o anumită activitate 
neprevăzută poate fi realizată sau nu.    

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este responsabil cu 
elaborarea proiectului de program de 
activitate al agenției, în urma consultării 
prealabile a serviciilor Comisiei. Înainte de 
data de 15 martie a fiecărui an, directorul 
executiv prezintă proiectul programului de 
activitate pentru anul următor consiliului 
de administrație.

(2) Directorul executiv este responsabil cu 
elaborarea proiectului de program de 
activitate al agenției, în urma consultării 
prealabile a Comisiei. Înainte de data de 1
martie a fiecărui an, directorul executiv 
prezintă proiectul programului de activitate 
pentru anul următor consiliului de 
administrație. Directorul executiv se 
asigură că proiectul de program de 
activitate conține obiective clare și 
furnizează indicatorii necesari pentru a 
măsura succesul activităților agenției.

Or. en
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Justificare

A fost acceptate în linii mari textul Consiliului. 

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de 30 noiembrie a fiecărui 
an, consiliul de administrație adoptă 
programul de activitate al agenției pentru 
anul următor, în urma consultării cu
serviciile Comisiei. Programul de activitate 
include o perspectivă multianuală.
Consiliul de administrație se asigură că 
programul de activitate este compatibil cu 
obiectivele agenției și cu prioritățile 
legislative și politice ale Uniunii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor.

(3) Până la data de 30 noiembrie a fiecărui 
an, consiliul de administrație adoptă 
programul de activitate al agenției pentru 
anul următor, în urma consultării cu
Comisia. Programul de activitate include o 
perspectivă multianuală și cuprinde toate 
aspectele operațiunilor, activităților și 
angajamentelor agenției. Consiliul de 
administrație se asigură că programul de 
activitate prezintă cu claritate obiectivele 
care trebuie atinse, resursele care trebuie 
alocate, modalitatea în care sunt 
măsurate activitățile agenției și că 
programul de activitate este compatibil cu 
obiectivele agenției și cu prioritățile 
legislative și politice ale Uniunii în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor.

Or. en

Justificare

Conform unei părți din AM 11 BUDG, modificat ușor pentru a face referire la „toate 
aspectele” în loc de „aspectele virtuale, cât și pe cele non-virtuale”. Au fost acceptate 
modificările propuse ale Consiliului. 

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul de activitate se organizează 
în conformitate cu principiul gestionării pe 

(4) Programul de activitate se organizează 
în conformitate cu principiul gestionării pe 
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activități („Activity-Based Management” –
ABM) . Programul de activitate trebuie să 
conform cu declarația estimativă de 
venituri și cheltuieli a agenției și cu bugetul 
agenției pentru același exercițiu financiar.

activități („Activity-Based Management” –
ABM), indicând resursele umane și 
financiare preconizate pentru fiecare 
activitate programată. În acest scop, 
directorul executiv stabilește, de comun 
acord cu Comisia, indicatori de 
performanță specifici pentru evaluarea 
eficace a rezultatelor obținute. Programul 
de activitate trebuie să fie conform cu 
declarația estimativă de venituri și 
cheltuieli a agenției și cu bugetul agenției 
pentru exercițiul financiar la care se referă 
programul.

Or. en

Justificare

 Cf. AM 11 BUDG.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După adoptarea de către consiliul de 
administrație, directorul executiv trimite 
programul de activitate Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și statelor 
membre și dispune publicarea acestuia.

(5) După adoptarea de către consiliul de 
administrație, directorul executiv trimite 
programul de activitate Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și statelor 
membre și dispune publicarea acestuia.
Acesta acceptă toate invitațiile adresate de 
comisia competentă din cadrul 
Parlamentului European și organizează 
un schimb de opinii privind programul de 
activitate anual.

Or. en

Justificare

AM 12 BUDG. 
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Directorul executiv elaborează 
strategia multianuală a Agenției și, după 
consultarea Parlamentului European și a 
Comisiei, o înaintează consiliului de 
administrație cu cel puțin 8 săptămâni 
înainte de întrunirea acestuia.

Or. en

Justificare

Cf. AM 13 BUDG. 

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În fiecare an, directorul executiv 
supune consiliului de administrație un 
proiect de raport general care acoperă toate 
activitățile agenției din anul precedent.

(1) În fiecare an, directorul executiv 
supune consiliului de administrație un 
proiect de raport general care acoperă toate 
activitățile agenției din anul precedent, 
inclusiv un raport privind gestiunea 
bugetară și financiară. Raportul general 
include indicatori de performanță 
specifici care permit evaluarea eficace a 
rezultatelor obținute.

Or. en

Justificare

Cf. AM 14 BUDG. Textul Consiliului „Raportul general măsoară și publică impactul 
activităților agenției pentru anul precedent” pare identic în ceea ce privește scopul urmărit.
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Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Solicitările privind consultanța și 
asistența care se încadrează în obiectivele 
și sarcinile agenției se adresează 
directorului executiv și sunt însoțite de 
referințe care explică chestiunea ce trebuie 
examinată. Directorul executiv informează
consiliul de administrație în legătură cu 
cererile primite și, la timpul potrivit, cu 
acțiunile întreprinse ca urmare a cererilor.
În cazul în care refuză o solicitare, agenția 
prezintă justificări.

(1) Solicitările privind consultanța și 
asistența care se încadrează în obiectivele 
și sarcinile agenției se adresează 
directorului executiv și sunt însoțite de 
referințe care explică chestiunea ce trebuie 
examinată. Directorul executiv informează
comitetul executiv în legătură cu cererile 
primite, implicațiile potențiale asupra 
resurselor și, la timpul potrivit, cu 
acțiunile întreprinse ca urmare a cererilor.
În cazul în care refuză o solicitare, agenția 
prezintă justificări.

Or. en

Justificare

În afară de referirea la DE, AM reflectă textul Consiliului. 

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Solicitările menționate la alineatul (1) 
pot fi adresate de:

eliminat

(a) Parlamentul European; 
(b) Consiliu;
(c) Comisie; 
(d) orice organism competent desemnat de 
un stat membru, cum ar fi o autoritate 
națională de reglementare, conform 
definiției de la articolul 2 din Directiva 
2002/21/CE.

Or. en
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Justificare
Simplificarea eliminării, dat fiind faptul că entitățile sprijinite de agenție rezultă din sarcini și 
ar fi deci o dublare inutilă ca acestea să fie precizate încă o dată, iar agenția nu este obligată 
să acționeze în urma fiecărei solicitări. Justificarea care trebuie furnizată de agenție pentru 
refuzarea unei solicitări ar putea fi pur și simplu aceea că aceasta nu ține de competența sa 
și/sau nu a fost depusă de una dintre organismele precizate în cadrul sarcinilor.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Modalitățile practice de aplicare a
alineatelor (1) și (2) – privind în special 
transmiterea solicitărilor adresate agenției, 
stabilirea priorităților, urmărirea 
solicitărilor și informarea consiliului de 
administrație în legătură cu acestea – se 
prevăd de către consiliul de administrație 
în regulamentul intern de funcționare al 
agenției.

(3) Modalitățile practice de aplicare a
alineatului (1) – privind în special 
transmiterea solicitărilor adresate agenției, 
stabilirea priorităților, urmărirea 
solicitărilor și informarea comitetului 
executiv și a consiliului de administrație în 
legătură cu acestea – se prevăd de către 
consiliul de administrație în regulamentul 
intern de funcționare al agenției.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv și funcționarii 
detașați temporar din partea statelor 
membre întocmesc o declarație scrisă de 
angajamente și o declarație scrisă indicând 
absența oricăror interese directe sau 
indirecte care ar putea aduce atingere 
independenței lor.

(1) Membrii consiliului de administrație,
directorul executiv, precum și funcționarii 
detașați temporar din partea statelor 
membre, fac o declarație de angajamente și 
o declarație de interese, indicând fie
absența oricăror interese directe sau 
indirecte despre care se poate considera că 
aduc atingere independenței lor, fie orice 
interese directe sau indirecte despre care 
se poate considera că aduc atingere 
independenței lor. Aceste declarații 
trebuie să fie corecte și complete, sunt 
depuse în fiecare an în scris și sunt aduse 



PE470.059v01-00 66/78 PR\875732RO.doc

RO

la zi ori de câte ori este nevoie. 

Or. en

Justificare

Au fost acceptate modificările Consiliului, adăugându-se „corecte și complete” și o cerință 
de actualizare atunci când acest lucru este necesar. 

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Experții externi care participă la
grupurile de lucru ad-hoc declară, cu 
ocazia fiecărei reuniuni, toate interesele 
care ar putea aduce atingere independenței 
lor în ceea ce privește punctele înscrise pe 
ordinea de zi și se abțin de la participarea 
la dezbaterile referitoare la punctele 
respective.

(2) Membrii consiliului de administrație și 
ai comitetului executiv, experții externi 
care participă în grupurile de lucru ad-hoc
și directorul executiv declară, corect și 
complet, cel târziu până la fiecare ședință
toate interesele despre care se poate 
considera că aduc atingere independenței 
lor în ceea ce privește punctele înscrise pe 
ordinea de zi.

Or. en

Justificare

Au fost acceptate în linii mari modificările Consiliului, adăugându-se „corect și complet”. 

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procedura legată de înlocuirea unui 
membru într-o ședință sau abținerea unui 
membru de la participarea la dezbaterile 
referitoare la punctele respective este 
prevăzută de către consiliul de 
administrație în regulamentul intern de 
funcționare al agenției. Regulamentul de 
funcționare prevede, de asemenea, 
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posibilitatea unei revizuiri independente, 
externe a oricăror potențiale chestiuni 
legate de conflicte de interese.

Or. en

Justificare

A fost acceptat textul Consiliului, dar s-a adăugat posibilitatea unei revizuiri independente a 
cazurilor de presupuse conflicte de interese. 

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția se asigură că publicului și 
tuturor părților interesate li se furnizează 
informații obiective, fiabile și ușor 
accesibile, în special în ceea ce privește 
rezultatele activității sale, după caz. De 
asemenea, agenția face publice declarațiile
de interese întocmite de directorul 
executiv și de funcționarii detașați 
temporar din partea statelor membre, 
împreună cu declarațiile de interese ale 
experților referitoare la punctele înscrise 
pe ordinea de zi a reuniunilor grupurilor 
de lucru ad-hoc.

(2) Agenția se asigură că publicului și 
tuturor părților interesate li se furnizează 
informații adecvate, obiective, fiabile și 
ușor accesibile, în special în ceea ce 
privește rezultatele activității sale. De 
asemenea, agenția face publice declarațiile 
întocmite în conformitate cu articolul 15.

Or. en

Justificare

A fost acceptată versiunea simplificată a ultimei propoziții din textul Consiliului. În plus, s-a 
eliminat „de interese” pentru a asigura că publicarea se referă și la declarațiile de 
angajamente. 
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Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără să aducă atingere articolului 14, 
agenția nu divulgă terților informațiile
neclasificate pe care le prelucrează sau pe 
care le primește și pentru care s-a cerut 
printr-o solicitare motivată un tratament 
confidențial, integral sau parțial. În cazul 
în care agenția consideră că informațiile 
pot fi divulgate, integral sau parțial, 
aceasta se va consulta înainte de 
divulgare cu partea care a furnizat 
informațiile.

Or. en

Justificare

Pentru a spori transparența prin solicitarea unei explicații din partea persoanei care solicită 
confidențialitatea privind motivele solicitării și pentru a-i permite agenției să divulge astfel 
de informații - neclasificate UE – după consultare prealabilă, în cazul în care ajunge la 
concluzia că informațiile nu sunt confidențiale (în ansamblu sau parțial). 

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul de administrație poate decide 
să acorde agenției permisiunea de a 
trata/lucra cu informații clasificate. În 
acest caz, consiliul de administrație – în 
acord cu serviciile competente ale 
Comisiei – adoptă un regulament intern de 
funcționare care să aplice principiile de 
securitate cuprinse în Decizia 2001/844/CE 
a Comisiei, CECO, Euratom din 
29 noiembrie 2001 de modificare a 
regulamentului său (intern) de procedură.
Sunt vizate, între altele, dispozițiile privind 

(4) Pentru a-i permite agenției să 
trateze/lucreze cu informații clasificate, 
consiliul de administrație – în acord cu
Comisia – adoptă un regulament intern de 
funcționare care să aplice principiile de 
securitate cuprinse în Decizia 2001/844/CE 
a Comisiei, CECO, Euratom din 
29 noiembrie 2001 de modificare a 
regulamentului său (intern) de procedură.
Sunt vizate, între altele, dispozițiile privind 
schimbul, prelucrarea și stocarea 
informațiilor/de informații clasificate.
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schimbul, prelucrarea și stocarea 
informațiilor/de informații clasificate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că agenția poate trata informații UE clasificate. A fost acceptată 
eliminarea, de către Comisie, a referirii la serviciile Comisiei. 

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile agenției constau în 
contribuția primită de la bugetul UE, 
contribuții primite de la țările terțe care 
participă la activitățile agenției în 
conformitate cu dispozițiile articolului 29 
și contribuții primite de la statele membre.

(1) Veniturile agenției constau în 
contribuția primită de la bugetul UE, 
contribuții primite de la țările terțe care 
participă la activitățile agenției în 
conformitate cu dispozițiile articolului 29 
și contribuții voluntare primite de la statele 
membre, în bani sau în natură. Statele 
membre care oferă contribuții voluntare 
nu pot solicita niciun drept sau serviciu 
specific ca rezultat al acestei contribuții.

Or. en

Justificare

Completarea „în bani sau în natură” acoperă, de exemplu, detașarea unor experți pe 
cheltuiala ministerului de interne, punerea la dispoziție a capacității de procesare 
computerizată, plata chiriilor sau orice alte contribuții în natură. Celelalte modificări sunt 
din textul propus de Consiliu, acceptat în linii mari. 

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până cel târziu la data de 31 martie, 
consiliul de administrație transmite această 
declarație estimativă, care cuprinde un 

(6) Până cel târziu la data de 31 martie, 
consiliul de administrație transmite această 
declarație estimativă, care cuprinde un 
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proiect al schemei de personal, împreună 
cu proiectul programului de activitate, 
Comisiei și statelor cu care Uniunea 
Europeană a încheiat acorduri în 
conformitate cu articolul 24.

proiect al schemei de personal, împreună 
cu proiectul programului de activitate, 
Comisiei și statelor cu care Uniunea 
Europeană a încheiat acorduri în 
conformitate cu articolul 28.

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi situația 
definitivă a conturilor, împreună cu avizul 
consiliului de administrație, până cel târziu 
la data de 1 iulie a anului ulterior încheierii 
fiecărui exercițiu financiar.

(7) Directorul executiv transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi situația 
definitivă a conturilor, inclusiv raportul 
privind gestionarea bugetară și financiară 
pentru exercițiul financiar respectiv și 
observațiile Curții de Conturi, împreună 
cu avizul consiliului de administrație, până 
cel târziu la data de 1 iulie a anului ulterior 
încheierii fiecărui exercițiu financiar.

Or. en

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statutul juridic Statutul juridic și sediul

Or. en
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Amendamentul 114

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția are sediul la Bruxelles.

Or. en

Justificare

Urmează modelul articolului 7 din Regulamentul 1093/2010 privind Autoritatea bancară 
europeană adoptat prin codecizie. Agenția, care în mod oficial este succesorul ENISA, astfel 
cum a fost înființată prin regulamentul din 2004, ar trebui să își aibă sediul acolo unde poate 
funcționa cel mai eficace și eficient în interesul general al Uniunii. Date fiind, de exemplu, 
sarcinile și necesitatea unor contacte personale frecvente, acest loc este Bruxelles.   

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele și reglementările aplicabile 
funcționarilor și altor categorii de personal 
al Uniunii Europene se aplică personalului 
agenției, inclusiv directorului său executiv.

(1) Normele și reglementările aplicabile 
funcționarilor și altor categorii de personal 
al Uniunii se aplică personalului agenției, 
inclusiv directorului său executiv.

Or. en

Justificare

A fost acceptată modificarea Consiliului.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prelucrează date referitoare la 
persoane fizice, agenția se află sub 
incidența dispozițiilor Regulamentului

Atunci când prelucrează date referitoare la 
persoane fizice, în special la îndeplinirea 
propriilor atribuții, agenția respectă 
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(CE) nr. 45/2001. principiile protecției datelor cu caracter 
personal din dispozițiile Regulamentului
(CE) nr. 45/2001 și se află sub incidența 
acestora.

Or. en

Justificare

Au fost acceptate modificările Consiliului, adăugându-se „din” după „personal” și 
efectuându-se modificările lingvistice necesare. 

Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Agenția poate colabora și coopera cu 
alte țări terțe și poate să le permită 
acestora să participe în domenii relevante 
din cadrul activităților agenției, după caz.

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta sarcina de sprijinire a dialogului internațional, a cooperării și a abordării 
comune globale. 

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În termen de cinci ani de la data 
instituirii menționată la articolul 33, 
Comisia, luând în considerare opiniile 
tuturor părților interesate relevante, solicită
o evaluare independentă realizată de terți,
pe baza termenilor de referință conveniți cu
comitetul executiv. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
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articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 
de a determina dacă agenția este în 
continuare un instrument eficace și dacă 
durata de funcționare a agenției trebuie 
prelungită dincolo de perioada specificată 
la articolul 34.

articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Evaluarea
folosește ca bază în scopul de a determina 
dacă agenția este în continuare un 
instrument eficace, dacă planificarea 
bugetară pentru anii următori este în 
continuare adecvată și dacă durata de 
funcționare a agenției trebuie prelungită 
dincolo de perioada specificată la articolul 
33.

Or. en

Justificare

În afară de referirea la CE, textul reflectă modificările acceptate ale Consiliului. Ideea unei 
evaluări independente realizate de terți este sprijinită și de studiul ENISA. 

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul de administrație primește 
evaluarea și înaintează Comisiei 
recomandările sale privind modificări ale 
prezentului regulament, ale agenției și ale 
practicilor sale de lucru. Consiliul de 
administrație și directorul executiv trebuie 
să ia în considerare rezultatele evaluării în 
planificarea multianuală a agenției.

(3) Consiliul de administrație primește 
evaluarea și înaintează Comisiei 
recomandările sale privind modificări ale 
prezentului regulament, ale agenției, ale 
bugetului acesteia și ale practicilor sale de 
lucru. Consiliul de administrație și 
directorul executiv trebuie să ia în 
considerare rezultatele evaluării în 
planificarea multianuală a agenției.

Or. en

Justificare

A fost acceptată modificarea Consiliului.  
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea statului membru gazdă Cooperarea statului membru gazdă și 
acordul privind sediul

Or. en

Amendamentul 121

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile necesare referitoare la 
amplasarea sediului agenției în statul 
membru în care aceasta este stabilită și 
facilitățile care trebuie oferite de statul 
respectiv, precum și normele specifice 
aplicabile în respectivul stat membru 
directorului executiv, membrilor 
consiliului de administrație, angajaților 
agenției și membrilor familiilor acestora 
se stabilesc într-un acord privind sediul 
încheiat între agenție și statul membru 
respectiv, după obținerea aprobării 
consiliului de administrație.

Or. en

Justificare

A se compara IWG și articolul 74 din Regulamentul 1093/2010 privind Autoritatea bancară 
europeană adoptat prin codecizie. 
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Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 30 alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru respectiv asigură cele mai 
bune condiții posibile pentru buna 
funcționare a agenției, inclusiv condiții de 
școlarizare multilingvă și cu vocație 
europeană, precum și conexiuni de 
transport adecvate.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 30 alineatul (1a) (nou)  

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Agenția se înființează la 13 septembrie 
2013 pentru o perioadă de șapte ani.

(Or. en

Justificare

Pentru a alinia durata cadrului financiar multianual, conform recomandării 5 și passim 
studiul ENISA. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

ENISA – Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor („agenția”) 
– a fost instituită în martie 2004 pentru o perioadă de cinci ani care a fost ulterior prelungită în 
2008 până în martie 2012. În septembrie 2010, Comisia a prezentat două propuneri: prima a 
urmărit extinderea în continuare a perioadei de funcționare a agenției cu încă 18 luni, până în 
septembrie 2013, iar a doua a fost o propunere mai amplă privind modernizarea și optimizarea 
agenției. Beneficiindu-se de sprijinul unanim al Parlamentului, s-a decis să se aprobe mai întâi 
extinderea mandatului agenției pentru a asigura viitorul imediat al agenției și pentru a-i pune 
Parlamentului mai mult timp la dispoziție pentru lansarea unei dezbateri și analize amănunțite 
cu privire la viitorul pe termen mai lung al agenției.

La analizarea celei de a doua propuneri a Comisiei, privind actualizarea rolului agenției, a 
trebuit să examinăm înainte de toate dacă agenția mai este necesară. În perioada relativ scurtă 
de existență a agenției, aceasta a avut o contribuție valoroasă la securitatea rețelelor 
informatice și a datelor, dar raportorului îi este clar faptul că menținerea agenției în forma sa 
actuală nu ar constitui o propunere viabilă pentru a face față noilor provocări ale unei lumi 
cibernetice aflate în continuă evoluție. După analizarea tuturor argumentelor este clar că 
agenția îndeplinește anumite nevoi la nivelul UE, coordonând într-o manieră mai eficientă și 
mai eficace părțile interesate decât ar fi posibil în cazul unei cooperări între statele membre.

Comisia ITRE din cadrul Parlamentului European a decis să organizeze o audiere și a solicitat 
efectuarea unui studiu independent, cu informații de actualitate, pentru a analiza diversele 
aspecte ale funcționării agenției în prezent, inclusiv modul în care agenția poate contribui 
efectiv la securitatea rețelelor informatice și a datelor la nivelul UE și pe plan internațional. În 
instrucțiunile pentru realizarea studiului s-a solicitat să se țină seama de toate aranjamentele 
de ordin practic care afectează funcționarea eficace a agenției, inclusiv aspectele legate de 
personal și buget. Studiul a fost realizat foarte detaliat, în conformitate cu instrucțiunile 
Parlamentului, și a avut ca rezultat 12 recomandări pentru îmbunătățirea funcționării agenției. 
Printre acestea au fost recomandări pentru a-i asigura agenției o perioadă de funcționare mai 
lungă, o ambiguitate mai redusă în privința rolului și obiectivelor în temeiul Regulamentului 
și o majorare a bugetului pentru îndeplinirea sarcinilor.

De asemenea, agenției ar trebui să îi revină roluri suplimentare în ceea ce privește CERT 
(Computer Emergency Response Team – echipă de intervenție în caz de urgențe informatice), 
asigurându-se faptul că toate CERT de la nivelul statelor membre și al Uniunii dispun de 
suficiente capacități avansate și că acestea corespund celor mai avansate echipe. În  plus, 
agenția ar trebui să colaboreze cu autoritățile naționale din domeniul protecției datelor și a 
vieții private, astfel încât aspectele privind securitatea rețelelor informatice și a datelor din 
cadrul luptei împotriva criminalității cibernetice să fie adecvat abordate. Totodată, agenția ar 
trebui să aibă posibilitatea de a-și asuma un rol de coordonare pentru a umple golurile în 
domenii în care nu există alte organisme competente ale UE și care țin de competența 
agenției.  

Un exemplu recent, care conține aspecte atât de securitatea rețelelor informatice, cât și de 
protecție a datelor și a vieții private, îl reprezintă cazul colectării datelor wi-fi prin metode 
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identice în mai multe state membre.  În ciuda unei legislații armonizate la nivelul UE în 
domeniul protecției datelor, nu a existat un organism UE care să poată oferi asistență în 
coordonarea unei analize și a unui răspuns comun, fapt care a avut ca rezultat abordări foarte 
diferite la nivel național și deci niveluri de protecție diferite ale cetățenilor, precum și o
incertitudine și complexitate inutilă pentru operatorii în cauză. 

Securitatea rețelelor informatice și a datelor are deseori o dimensiune mai globală, astfel cum 
a fost demonstrat de evenimente recente, astfel încât agenției trebuie să i se permită să 
stabilească un dialog și o relație de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, 
pentru a dezvolta o abordare mai coordonată față de potențialele amenințări. 

De asemenea, modificările aduse în 2009 cadrului de telecomunicații au introdus o platformă 
pentru furnizarea unor informații standard de interes public tuturor utilizatorilor de internet.  
Dat fiind faptul că securitatea rețelelor informatice în general – un bun comun – depinde în 
final și în foarte mare măsură de acțiunile utilizatorilor individuali și de modul în care aceștia 
își protejează echipamentele împotriva amenințărilor și având în vedere riscul la care sunt 
expuși utilizatorii individuali din cauza acestor amenințări, ar trebui să se profite de ocazie 
pentru a activa acum platforma respectivă.  Agenția se află într-o poziție bună pentru a oferi 
asistență statelor membre la elaborarea informațiilor necesare, care ar putea fi apoi distribuite 
utilizatorilor individuali.  

Pe lângă studiu, o serie de alte surse au scos în evidență un element de ambiguitate în ceea ce 
privește rolul propriu-zis al agenției. Aparent există opinii divergente între statele membre cu 
privire la sarcinile pe care ar trebui să le îndeplinească agenția potrivit cartei, iar aceste 
divergențe au complicat activitatea agenției. Este important ca domeniul de activitate, 
sarcinile și obiectivele agenției să fie clarificate pentru ca să fie posibilă utilizarea optimă a 
resurselor valoroase ale acesteia. Cu toate că se urmărește reducerea ambiguităților și 
definirea mai clară a rolurilor agenției, este important ca regulamentul să nu devină prea rigid. 

Domeniul securității rețelelor informatice și a datelor se modifică atât de rapid încât ceea ce 
este adecvat în momentul de față s-ar putea să nu mai fie adecvat în viitorul apropiat, astfel că 
agenția trebuie să aibă o structură de gestionare cu un element de flexibilitate care să îi 
permită să se adapteze la mediul său. Acest mediu expus la schimbări rapide are implicații și 
asupra duratei de funcționare a agenției. S-a propus periodic ca agenția să aibă o durată de 
funcționare nelimitată, pentru a-i oferi mai multă certitudine și eficacitate pentru planificarea 
pe termen lung. Deși aceste argumente sunt solide, experiența a demonstrat că primul 
regulament privind agenția a trebuit regândit destul de repede pentru a ține pasul cu 
dezvoltarea. Existența unui mandat limitat înseamnă că trebuie să revizuim periodic dacă 
agenția continuă să își îndeplinească obiectivele și să actualizăm acestea, dacă este necesar, 
sau să o închidem, în cazul în care nu își mai îndeplinește scopul.

În final, amplasarea agenției în Heraklion, pe insula grecească Creta, este un aspect 
controversat. Cu toate că progresele tehnologice au crescut fezabilitatea operațiunilor într-un 
loc îndepărtat, întâlnirile personale nu pot fi înlocuite. Un număr de observatori au subliniat 
importanța încrederii în această lume și se poate afirma că este necesar să existe contacte 
personale pentru a proteja mai bine securitatea rețelelor informatice. Statisticile privind 
deplasările personalului agenției sunt deosebit de alarmante, atât din punctul de vedere al 
costurilor, cât și din punctul de vedere al timpului petrecut cu călătorii. O revizuire a 
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statisticilor privind deplasările în cadrul agenției sugerează că Bruxelles ar fi un loc mult mai 
potrivit decât oricare altul. Stabilirea sediului la Bruxelles ar spori capacitățile agenției în mai 
multe privințe, cum ar fi posibilitatea de a răspunde la solicitări urgente, de ultimă oră din 
partea instituțiilor UE, menținerea unei rețele de puncte de contact esențiale, participarea la 
evenimente importante și asigurarea faptului că agenția ar avea o vizibilitate mai mare decât 
în prezent. 

Prezentul regulament, care prevede o agenție care să succeadă agenția inițială instituită prin 
regulamentul din 2004, constituie o bună ocazie pentru a reanaliza amplasarea acesteia. În 
plus, Parlamentul, în calitate de colegiuitor, ar trebui să își exercite în mod clar această 
responsabilitate, asumându-și un rol în decizia privind sediul organismelor a căror instituire o 
aprobă, fără să permită ca această chestiune să fie decisă exclusiv în urma unor înțelegeri între 
statele membre, fără organizarea unei dezbateri publice. Prin urmare, raportorul recomandă ca 
agenția să își aibă sediul la Bruxelles.


