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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Europa, tehnologia informației și cea a comunicațiilor fac parte integrantă din viața publică 
și privată.

Dată fiind importanța securității rețelelor informatice și a datelor, pe baza experienței 
dobândite și a provocărilor transfrontaliere tot mai numeroase cu care ne confruntăm în acest 
domeniu, este necesară consolidarea mandatului și resurselor Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), în așa fel încât să se asigure și să se 
promoveze un nivel ridicat al securității și protecției datelor.

În acest scop, ca urmare a propunerii Comisiei, agenția ar trebui să înființeze un sistem de 
alertă rapidă, să colecteze, să analizeze și să coordoneze cazurile de încălcare a securității 
datelor și a protecției vieții private și să coopereze mai strâns cu statele membre, cu instituțiile 
europene și cu autoritățile polițienești și judiciare la cererea acestora sau din proprie inițiativă. 
În plus, pentru a asigura o deplină transparență, ar trebui intensificată supravegherea 
democratică a agenției.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 

(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 
și sociale 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 
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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.

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.

Amendamentul 2

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. Sediul 
agenției este în Heraklion, Creta.

Amendamentul 3

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 

(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 
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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.

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, precum și să determine 
și să găsească soluții pentru problemele 
legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Agenția trebuie să ducă la îndeplinire 
sarcinile care îi sunt conferite de legislația 
actuală a Uniunii din domeniul 
comunicațiilor electronice și să contribuie, 
în general, la un nivel sporit de securitate a 
comunicațiilor electronice și de protecție a 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal, între altele prin furnizarea de 
expertiză și consiliere, precum și prin 
promovarea schimbului de bune practici. 
În plus, agenția ar trebui să creeze o 
imagine de încredere în virtutea 
independenței sale, a calității serviciilor 
de consultanță acordate și a informațiilor 
diseminate de aceasta, precum și a 
transparenței procedurilor și metodelor 
sale de operare.

Amendamentul 5
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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 
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.

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

Amendamentul 6

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 
sectorul privat. Agenția trebuie să ofere 
asistență Comisiei și statelor membre în 
dialogul lor cu industria, pentru a aborda 

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

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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Agenția ar trebui să sprijine un 
forum european al statelor membre, care 
să vizeze promovarea discuțiilor și a 
schimbului de informații privind bunele 
practici în materie de politici, cu scopul de 
a împărtăși priorități și obiective în 
materie de politici privind securitatea și 
reziliența infrastructurii TIC, precum și 
să joace un rol mai activ în cadrul 
funcționării acestuia.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Agenția ar trebui să încurajeze 
statele membre și furnizorii de servicii să-
și ridice standardele generale de 
securitate, astfel încât toți utilizatorii 
internetului să ia măsurile necesare 
pentru a-și asigura securitatea 
informatică personală.

Amendamentul 10

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 și să coopereze cu autoritățile 
responsabile de aplicarea legii și cu cele 
responsabile de protejarea vieții private și 
de protecția datelor personale pentru a 
evidenția și aborda corect aspectele legate 
de securitatea rețelelor și a informațiilor în 
contextul combaterii criminalității 
informatice și al protecției datelor 
personale. 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.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
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Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția asistă Comisia și statele 
membre la îndeplinirea cerințelor legale și 
de reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 

(1) Agenția asistă Comisia, celelalte 
instituții ale Uniunii și statele membre la 
îndeplinirea cerințelor legale și de 
reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor precum și la 
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astfel la buna funcționare a pieței interne. protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal din legislația actuală și 
viitoare a Uniunii, contribuind astfel la 
buna funcționare a pieței interne.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția asigură un nivel ridicat de 
protecție și securitate a datelor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) sprijină Comisia, la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizându-i opinii și avize 
și realizând analize tehnice, juridice și 
socio-economice, precum și activități 
pregătitoare pentru elaborarea și 
actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor
precum și în ceea ce privește protejarea 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal, în special în mediul on-line;

Amendamentul 15

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 

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
instituțiile Uniunii, la cererea acestora 
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transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS;

sau din proprie inițiativă, în privința 
eforturilor acestora de prevenire, detectare 
și reacție la incidentele NIS, atunci când 
există un impact transfrontalier;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

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) pe baza informațiilor furnizate de
statele membre și de instituțiile Uniunii în 
conformitate cu dispozițiile Uniunii și cu 
dispozițiile naționale conforme cu 
legislația Uniunii, actualizează 
cunoștințele cu privire la ultimele evoluții 
în materie de securitate a rețelelor și a 
informațiilor în cadrul Uniunii în 
beneficiul statelor membre și al 
instituțiilor Uniunii;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

publice competente și între părțile 
interesate publice și private la nivelul 
Uniunii, la cererea acestora sau din
proprie inițiativă, facilitează dialogul și
eforturile de a dezvolta și face schimb de
bune practici și promovează și asigură 
independența lor deplină, promovează 
schimbul de informații și sensibilizarea și 
facilitează crearea și adoptarea de
standarde europene și internaționale în 
materie de gestionare a riscului și de 
securitate a produselor, rețelelor și 
serviciilor electronice;

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijină autoritățile polițienești și 
judiciare, la cererea acestora sau din 
proprie inițiativă, punându-le la dispoziție 
cunoștințe de specialitate în ceea ce 
privește combaterea criminalității 
cibernetice și soluționarea incidentelor 
cibernetice;

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(faa) sprijină autoritățile polițienești și 
judiciare, la cererea acestora sau din 
proprie inițiativă, punându-le la dispoziție 
cunoștințe de specialitate în ceea ce 
privește combaterea criminalității 
cibernetice și soluționarea incidentelor 
cibernetice; totuși, agenția nu inițiază 
anchete penale și nu este solicitată în mod
sistematic să furnizeze asistență 
operațională autorităților polițienești și 
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judiciare, cum ar fi în cazul anchetării 
infracțiunilor informatice sau al 
criminalisticii informatice;

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc)promovează bune practici în ceea ce 
privește securitatea prelucrării datelor 
prin aplicarea la nivel intern a celor mai 
eficiente și avansate proceduri de 
securitate și a metodelor de funcționare 
ale acestora, totodată reducând la 
minimum impactul asupra vieții private, și 
funcționează ca punct de referință în ceea 
ce privește aplicarea practică a celor mai 
bune tehnici disponibile din domeniul 
securității;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) asistă instituțiile și organismele Uniunii 
înființate în temeiul legislației Uniunii în
eforturile lor de a dezvolta capacitatea de
prevenire, reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 
a informațiilor;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) îndeplinește sarcinile conferite agenției (k) îndeplinește sarcinile conferite agenției 
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prin acte legislative ale Uniunii. prin acte legislative ale Uniunii adoptate 
de către Parlamentul European și 
Consiliu.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Echipe de intervenție în caz de urgențe 

informatice (CERT)
(1) Agenția sprijină echipele naționale de 
intervenție în caz de urgențe informatice 
create la nivelul statelor membre și al 
Uniunii și înființarea și exploatarea unei 
rețele de CERT naționale și ale Uniunii, 
care să includă membrii Grupului de 
CERT guvernamentale europene. Pentru 
a asista la asigurarea faptului că fiecare 
echipă de intervenție în caz de urgențe 
informatice națională sau a Uniunii 
dispune de capacități suficient de 
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 Grupul de CERT 
guvernamentale europene. Agenția 
promovează și sprijină cooperarea dintre 
CERT naționale și CERT ale Uniunii 
relevante în caz de incidente care implică 
sau pot să implice mai multe dintre 
acestea.
(2) Agenția facilitează contactele și 
schimburile de informații și bune practici 
cu CERT, grupuri și foruri relevante de 
stat și de altă natură din țările terțe.
(3) Agenția funcționează ca organism de 
coordonare al echipelor de intervenție în 
caz de urgențe informatice ale UE.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de Consiliul de 
administrație este invitat să se adreseze 
comisiei sau comisiilor competente ale 
Parlamentului European și să răspundă 
întrebărilor formulate de membrii 
acestora. După această declarație, 
Parlamentul European adoptă un aviz în 
care își exprimă opinia cu privire la 
candidatul selecționat. Consiliul de 
administrație informează Parlamentul 
European cu privire la modul în care s-a 
ținut seama de acest aviz.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Directorul executiv este numit și 
eliberat din funcție de către consiliul de 
administrație. 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 Consiliul de administrație
este invitat să se adreseze comisiei sau 
comisiilor competente ale Parlamentului 
European și să răspundă întrebărilor
formulate de membrii acestora. După 
această declarație, Parlamentul European 
adoptă un aviz în care își exprimă opinia 
cu privire la candidatul selecționat. 
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Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European cu privire la 
modul în care s-a ținut seama de acest 
aviz.

Amendamentul 27

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 luna care precede 
prelungirea mandatului său, directorul 
executiv este invitat să se adreseze
comisiei competente a Parlamentului 
European și de a răspunde întrebărilor puse 
de membrii acesteia.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi sectorul tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile de aplicarea legii și 
autoritățile responsabile de protecția 
datelor.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Consiliul de administrație stabilește 
măsurile de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv 
cele referitoare la responsabilul cu protecția 
datelor din cadrul agenției. 
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