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Изменение 19
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и са се превърнали в 
широко използвани услуги, подобно на 
електро- и водоснабдяването. Тяхното 
смущаване би могло да причини 
значителни икономически щети, което 
подчертава значението на мерките за 
повишаване на защитата и 
устойчивостта с цел осигуряване на 
непрекъснатост на критични услуги.
Сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
по-специално тяхната цялост и 
наличност, са изправени пред постоянно 
нарастващи предизвикателства. Това е 
повод за нарастващо обществено 
безпокойство, не на последно място 
заради възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, инциденти, грешки и атаки, 
които могат да имат последствия за 
физическата инфраструктура, 
осигуряваща услуги от огромно 
значение за благосъстоянието на 
европейските граждани.

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и са се превърнали в 
широко използвани услуги, подобно на 
електро- и водоснабдяването. Тяхното 
смущаване би могло да причини 
значителни икономически и социални
щети, което подчертава значението на 
мерките за повишаване на защитата и 
устойчивостта с цел осигуряване на 
непрекъснатост на критични услуги.
Сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
по-специално тяхната цялост и 
наличност, са изправени пред постоянно 
нарастващи предизвикателства. Това е 
повод за нарастващо обществено 
безпокойство, не на последно място 
заради възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, инциденти, грешки и атаки, 
които могат да имат последствия за 
физическата инфраструктура, 
осигуряваща услуги от огромно 
значение за благосъстоянието на 
европейските граждани.

Or. ro

Изменение 20
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
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Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство.

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство. Седалището на 
Агенцията се намира в Ираклион, 
Крит.

Or. el

Изменение 21
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност, 
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и Комисията.
Разнородното прилагане на тези 
изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар.
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и, когато 
бъде призован, да предоставя помощ по 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност, на която 
могат да разчитат държавите-членки и 
европейските институции. Агенцията 

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност, 
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и Комисията.
Разнородното прилагане на тези 
изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар.
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и, когато 
бъде призован, да предоставя помощ по 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност, на която 
могат да разчитат държавите-членки и 
европейските институции. Агенцията 
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може да отговори на тези нужди чрез 
разработване и поддържане на високо 
ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки, 
Комисията и съответно бизнес средите, 
за да им помогне да изпълнят правните 
и регулаторни изисквания относно 
мрежовата и информационна сигурност, 
като по този начин се подпомага 
нормалното функциониране на 
вътрешния пазар.

може да отговори на тези нужди чрез 
разработване и поддържане на високо 
ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки,
Комисията и съответно бизнес средите, 
за да им помогне да изпълнят правните 
и регулаторни изисквания относно 
мрежовата и информационна сигурност,
както и идентифицира и разглежда 
въпроси, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, като по 
този начин се подпомага нормалното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. lt

Изменение 22
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации и насърчава обмена на 
добри практики.

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, както и на защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и на личните данни, като наред 
с други неща предоставя и експертни 
знания и консултации и насърчава 
обмена на добри практики.

Or. ro

Изменение 23
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
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Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации и насърчава обмена на 
добри практики.

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта на 
електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации и насърчава обмена на 
добри практики. Освен това 
Агенцията следва да изгражда доверие 
благодарение на своята независимост, 
качеството на консултациите, които 
предоставя, и на информацията, 
която разпространява, както и на 
прозрачността на процедурите и 
методите й на работа. 

Or. lt

Изменение 24
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза, за подобряването на 
защитата на неприкосновеността на 
личния живот и на личните данни и 
за създаването на култура на мрежова и 
информационна сигурност в полза на 
гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.
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Изменение 25
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това й даде 
възможност за гъвкаво функциониране.
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа.
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности.
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

(12) Набор от задачи следва да посочи 
как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това й даде 
възможност за гъвкаво функциониране.
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа.
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности.
Агенцията следва да окаже съдействие 
на европейските институции и 
държавите-членки в диалога им с 
индустрията с цел решаване на свързани 
със сигурността проблеми с хардуерни и 
софтуерни продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. ro
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Изменение 26
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) Агенцията следва да подкрепя 
Европейския форум за държавите-
членки (EFMS), чиято цел е 
насърчаване на дискусиите и обмена в 
сферата на добрите политически 
практики, с оглед споделяне на 
политически цели и приоритети 
относно сигурността и 
устойчивостта на 
инфраструктурата на ИКТ, както и 
да изпълнява по-активна роля в 
неговата работа.

Or. lt

Изменение 27
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните
държавни органи на държавите-членки, 
по-специално в подкрепа на 
разработването и обмена на добри 
практики и стандарти за образователни 
програми и схеми за повишаване на 
осведомеността. Увеличаването на 
информационния обмен между 
държавите-членки ще улесни подобна 
дейност. Агенцията следва също така да 
подкрепи сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз, отчасти чрез 

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните
независими регулаторни органи на 
държавите-членки, по-специално в 
подкрепа на разработването и обмена на 
добри практики и стандарти за 
образователни програми и схеми за 
повишаване на осведомеността.
Увеличаването на информационния 
обмен между държавите-членки ще 
улесни подобна дейност. Агенцията 
следва също така да подкрепи 
сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и
частния сектор на нивото на 
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насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

Европейския съюз, отчасти чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване 
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

Or. en

Изменение 28
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23 a) Агенцията следва да подпомага 
държавите-членки и доставчиците 
на услуги да повишават общите си 
стандарти за сигурност, така че 
всички потребители на интернет да 
вземат необходимите мерки за 
осигуряване на собствената си 
кибернетична сигурност.

Or. lt

Изменение 29
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С оглед да гарантира цялостното 
постигане на своите цели, Агенцията 
следва да си сътрудничи с 
правоприлагащи органи и органи за 
защита на неприкосновеността на 
личния живот, за да подчертае и 
управлява по подходящ начин аспектите 
на борбата с кибернетичните 
престъпления, свързани с мрежовата и 

(25) С оглед да гарантира цялостното 
постигане на своите цели, Агенцията 
следва да си сътрудничи с 
правоприлагащи органи и органи за 
защита на неприкосновеността на 
личния живот и на личните данни, за 
да подчертае и управлява по подходящ 
начин аспектите на борбата с 
кибернетичните престъпления, свързани 
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информационна сигурност.
Представителите на тези органи следва 
да станат пълноправни заинтересовани 
страни в Агенцията и следва да бъдат 
представени в Постоянната група на 
заинтересовани страни.

с мрежовата и информационна 
сигурност. Представителите на тези 
органи следва да станат пълноправни 
заинтересовани страни в Агенцията и 
следва да бъдат представени в 
Постоянната група на заинтересовани 
страни.

Or. ro

Изменение 30
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да не нарушава 
компетенциите, нито да изземва, 
възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на:
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 
европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, и 
Комитета по регулиране на 
съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на
надзорните органи в държавите-
членки, свързани със защитата на 

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да не нарушава 
компетенциите, нито да изземва, 
възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на:
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 
европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, и 
Комитета по регулиране на 
съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на
независимите надзорни органи в 
държавите-членки, свързани със 
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физическите лица по отношение на 
обработката на лични данни и на 
свободното движение на такива данни.

защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на лични 
данни и на свободното движение на 
такива данни.

Or. en

Изменение 31
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Агенцията подпомага Комисията, 
другите институции на Съюза и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 32
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Агенцията подпомага Комисията, 
Съвета, Европейския парламент и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност
и на защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и на личните данни, заложени 
в настоящото и бъдещо законодателство 
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на Съюза, като по този начин допринася 
за гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. ro

Изменение 33
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания на 
мрежовата и информационна сигурност, 
заложени в настоящото и бъдещо 
законодателство на Съюза, като по този 
начин допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар и 
осигурява най-високи стандарти на 
защита на личните данни в 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие.

Or. en

Изменение 34
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомага Комисията, по нейна 
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за
мрежова и информационна сигурност, 
като й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 

a) подпомага Комисията, по нейна 
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при 
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подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност, както и защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и на личните данни, със 
специално внимание към аспектите, 
свързани с онлайн средата;

Or. ro

Изменение 35
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията в
трансграничните им усилия за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между тях и 
институциите на Съюза  в усилията 
им за предотвратяване, установяване и 
реагиране на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност, 
когато това има трансгранично 
отражение;

Or. en

Изменение 36
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовно оценява, в сътрудничество 
с държавите-членки и европейските 
институции, състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа;

г) въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки и
от институциите на Съюза съгласно 
разпоредбите на Съюза и 
националните разпоредби и при 
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спазване на законодателството на 
Съюза, поддържа осведоменост 
относно актуалното състояние на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Съюза в полза на държавите-членки 
и на институциите на Съюза;

Or. en

Изменение 37
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
Европа, по-специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните регулаторни органи в 
Европа, по-специално техните усилия за 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти, и насърчава и 
осигурява пълната им независимост;

Or. en

Изменение 38
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в
Европа, по-специално техните усилия
за разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи и 
между заинтересовани страни от 
публичния и частния сектор в Съюза, 
като, наред с другото, улеснява 
диалога и усилията за разработване и 
обмен на добри практики, насърчава 
споделянето на информация и
повишаването на осведомеността, 
улеснява разработването и 
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възприемането на европейски и 
международни стандарти за 
управление на риска и за сигурността 
на електронните продукти, мрежи и 
услуги;

Or. en

Изменение 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) подкрепя правоприлагащите и 
съдебните органи, по тяхно искане 
или по собствена инициатива от 
страна на Агенцията, с експертни 
знания в областта на борбата срещу 
кибернетичните престъпления и на 
реагирането на кибернетични 
инциденти. Агенцията обаче не 
започва конкретни наказателни 
разследвания и правоприлагащите и 
съдебните органи не могат да искат 
от нея да предоставя рутинно 
оперативна помощ, като например 
разследвания на кибернетични 
престъпления или компютърна 
криминалистика;

Or. en

Изменение 40
Илияна Малинова Йотова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) подкрепя правоприлагащите и 
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съдебните органи, по тяхно искане, с 
експертни знания в областта на 
борбата срещу кибернетичните 
престъпления и на реагирането на 
кибернетични инциденти;

Or. en

Изменение 41
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи,
по тяхна молба, в усилията им за 
развиване на способност за 
установяване, анализиране и реагиране
на проблеми в сферата на мрежовата и
информационна сигурност;

и) подпомага институциите на Съюза 
и органите, създадени съгласно 
правото на Съюза, в усилията им за 
развиване на способност за
предотвратяване, установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност;

Or. en

Изменение 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (CERT)
1. Агенцията подпомага 
националните екипи за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти в държавите-членки и на 
равнището на Съюза, както и 
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създаването и действието на мрежа 
от екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти на 
държавите-членки и на Съюза, 
включваща членовете на групата на 
европейските правителствени екипи 
за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти. За да 
помогне да се гарантира, че всеки един 
от националните екипи и от екипите 
на Съюза разполага с достатъчно 
модерен капацитет и че този 
капацитет съответства, доколкото 
е възможно, на капацитета на най-
модерните екипи за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти, Агенцията оказва помощ 
при оценяването на екипите и 
насърчава диалога и обмена на 
информация и най-добри практики 
между екипите за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти и групата на 
европейските правителствени екипи 
за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти. Агенцията 
насърчава и подкрепя 
сътрудничеството между 
съответните национални екипи и 
екипите на Съюза в случай на 
инциденти, които засягат или биха 
могли да засегнат няколко от тях.
2. Агенцията улеснява контактите и 
обмена на информация и на най-добри 
практики със съответните държавни 
или други екипи за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти, групи или форуми в 
трети страни.
3. Агенцията изпълнява функцията на 
координационен орган на екипите на 
ЕС за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти.

Or. en
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Изменение 43
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на един месец 
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор може да бъде
поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове.

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на един месец 
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор бива поканен 
да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове.

Or. en

Изменение 44
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 30 –  първа алинея а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Седалището на Агенцията отговаря 
на следните изисквания:
а) разполага се в предоставена 
единствено на Агенцията 
самостоятелна сграда, която следва 
да е собственост на Агенцията или да 
е наета от самата нея;
б) осигурява най-високи стандарти за 
физическа сигурност и за сигурност 
на данните;
в) предоставя най-ефективното 
решение от гледна точка на 
разходите.

Or. en
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Изменение 45
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срок на съществуване заличава се
Агенцията се учредява на […] за срок 
от пет години.

Or. lt


