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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a proteção de infraestruturas críticas da informação requer uma abordagem 
interdisciplinar que necessita de incluir os aspetos importantes das liberdades cívicas, da 
justiça e dos assuntos internos, tais como a segurança interna, a proteção de dados 
pessoais e o direito à confidencialidade e à vida privada, reforçando, assim, a segurança e 
respeitando, ao mesmo tempo, os direitos fundamentais;

2. Recorda que a proteção de infraestruturas críticas da informação esta incluída na 
Estratégia de Segurança Interna da UE, no contexto do aumento dos níveis de segurança 
para cidadãos e negócios no ciberespaço;

3. Insta a que a identificação das Infraestruturas Críticas da Informação seja realizada e 
atualizada continuamente sob a supervisão da Comissão, em conformidade com a Diretiva 
2008/114/CE1 (relativa à identificação e designação das infraestruturas críticas europeias e 
à avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção); salienta também a necessidade de 
criar, a nível europeu e com a maior brevidade possível, a Rede de Alerta para as 
Infraestruturas Críticas (RAIC); assinala que, face à forte dependência das instituições 
públicas, empresas e particulares relativamente às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC), a Diretiva 2008/114/CE do Conselho deveria ser revista por forma a 
reconhecer as TIC também como um setor crítico;

4. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem uma estratégia nacional e a assegurarem 
uma definição de políticas e um quadro regulamentar sólidos, procedimentos de gestão de 
riscos abrangentes e medidas e mecanismos de preparação apropriados; insta a que os 
Estados Membros que não formaram as suas CERT nacionais (Equipas de Resposta a 
Emergências Informáticas) o façam em tempo útil, com a assistência da ENISA, se 
necessário; 

5. Considera que qualquer base de dados em grande escala que trate de dados pessoais 
sensíveis, como os da UE, dos governos dos Estados-Membros e das instituições 
financeiras e de cuidados de saúde, deve ser considerada como parte das infraestruturas 
críticas da informação e que a proteção desses dados deve ser assegurada em 
conformidade com os mais elevados padrões de segurança;

6. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias a fim de 
proteger as infraestruturas críticas de ciberataques e a preverem meios que permitam 
fechar hermeticamente o acesso a uma infraestrutura crítica, caso um ciberataque direto 
constitua uma grave ameaça ao seu funcionamento adequado;

7. Destaca a importância dos exercícios pan-europeus na preparação para incidentes de 
grande envergadura que incidem na segurança das redes e da definição de um único 

                                               
1 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
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conjunto de normas relativas à avaliação de ameaças;

8. Considera que a ENISA pode desempenhar um papel fulcral a nível europeu relativamente 
à proteção das infraestruturas críticas da informação, facultando conhecimentos técnicos 
especializados aos Estados-Membros e às instituições e organismos da União Europeia, 
bem como análises e relatórios relacionados com a segurança dos sistemas de informação 
a nível europeu e mundial;

9. Considera que a cooperação internacional para além da UE é indispensável, já que a 
natureza das ameaças no plano informático é global e requer respostas globais em 
conformidade com as disposições do direito internacional; salienta igualmente que todos 
os acordos internacionais que envolvam o intercâmbio de dados sensíveis devem tomar 
em consideração a segurança da transferência e do armazenamento de dados;

10. Salienta que a próxima «Estratégia de Segurança da Internet» por parte da Comissão 
deverá tomar como ponto central de referência o trabalho em matéria de PICI e adotar 
uma abordagem holística e sistemática da cibersegurança que inclua medidas proativas, 
como a introdução de normas mínimas para as medidas de segurança ou a formação dos 
utilizadores particulares, das empresas e das instituições públicas, e medidas reativas, 
como sanções penais, civis e administrativas;

11. Entende que a coordenação no interior da UE deve ser reforçada e melhorada, antes de 
mais, entre atores civis e militares;

12. Destaca a importância de uma forte cooperação entre os setores público e privado, uma 
vez que as diferentes forças dos setores devem contribuir, através da complementaridade 
recíproca, para os esforços envidados com o objetivo de proteger as infraestruturas e, 
assim, as vidas e a privacidade dos cidadãos europeus; exorta a Comissão a estabelecer a 
Parceria Público-Privada Europeia para a Resiliência, cujos trabalhos seriam combinados 
com os da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e os 
do Grupo das CERT Governamentais Europeias.

13. Salienta que o vasto número de atividades em curso realizadas pelas várias instituições 
internacionais e da UE, por organismos e agências, bem como pelos Estados-Membros, 
requerem coordenação para evitar duplicação, sendo que, para o efeito, vale a pena 
considerar a designação de um funcionário responsável pela coordenação, possivelmente, 
através da nomeação de um coordenador de cibersegurança da UE;

14. Considera que os esforços envidados no intuito de proteger as infraestruturas críticas da 
informação não só reforçarão a segurança global dos cidadãos, mas também melhorarão a 
sua perceção de segurança e a sua confiança nas medidas adotadas pelos governos para os 
proteger;

15. Salienta a importância de estabelecer e assegurar uma integração duradoura da 
investigação europeia por forma a manter e a reforçar a excelência europeia no domínio 
da proteção das infraestruturas críticas da informação;

16. Realça a importância de um roteiro de investigação ativa no domínio da cibersegurança;
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17. Preconiza a promoção da educação em cibersegurança (estágios para doutorandos, cursos 
universitários, workshops, formação de estudantes, etc.) e exercícios de formação 
especializada em proteção das infraestruturas críticas da informação (PICI);

18. Advoga uma estreita relação e interação entre os setores privados nacionais e a ENISA, de 
modo a assegurar a interface das CERT nacionais/governamentais com o desenvolvimento 
do Sistema Europeu de Partilha de Informações e de Alerta (SEPIA); 

19. Salienta a importância de uma estratégia europeia comum de cibersegurança e de elaborar 
um calendário para a sua definição em termos de ações e recursos necessários;

20. Frisa a importância de um diálogo estruturado entre os principais atores e legisladores na 
UE e nos EUA participantes na PICI de modo a promover uma compreensão, 
interpretação e posicionamento comuns relativamente às estruturas jurídicas e de 
governação.



PE480.619v02-00 6/6 AD\896970PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 21.3.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

45
0
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip 
Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Frank Engel, Cornelia Ernst, 
Tanja Fajon, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, 
Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, 
Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Jan 
Mulder, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Csaba Sógor, 
Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de 
Camp, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Vilija Blinkevičiūtė, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, 
Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, 
Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Wolfgang Kreissl-Dörfler, 
Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Kārlis Šadurskis

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Luis de Grandes Pascual


