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Módosítás 19
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlés, az 
elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások a gazdasági és 
a társadalmi fejlődés alapvető tényezői.
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és a villamos 
energiához vagy a vízellátáshoz hasonlóan 
mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak. Működési zavaraik 
jelentős gazdasági kárt okozhatnak, ami 
rámutat azoknak az intézkedéseknek a 
fontosságára, amelyek a kritikus 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe. Mindez egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el társadalmunkat, nem 
utolsósorban azért, mert a rendszerek 
összetettsége, a balesetek, az emberi hibák 
és a támadások olyan problémákat 
okozhatnak, amelyek az európai polgárok 
jóléte szempontjából kritikus jelentőségű 
szolgáltatásokat közvetítő fizikai 
infrastruktúrára is kihathatnak.

(1) Az elektronikus hírközlés, az 
elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások a gazdasági és 
a társadalmi fejlődés alapvető tényezői.
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és a villamos 
energiához vagy a vízellátáshoz hasonlóan 
mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak. Működési zavaraik 
jelentős gazdasági és szociális kárt 
okozhatnak, ami rámutat azoknak az 
intézkedéseknek a fontosságára, amelyek a 
kritikus szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe. Mindez egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el társadalmunkat, nem 
utolsósorban azért, mert a rendszerek 
összetettsége, a balesetek, az emberi hibák 
és a támadások olyan problémákat 
okozhatnak, amelyek az európai polgárok 
jóléte szempontjából kritikus jelentőségű 
szolgáltatásokat közvetítő fizikai 
infrastruktúrára is kihathatnak.

Or. ro

Módosítás 20
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
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4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz.

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz. Az 
Ügynökség székhelye a Kréta szigetén 
található Iráklióban lesz.

Or. el

Módosítás 21
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és a Bizottság 
részéről különböző technikai és szervezési 
megoldásokat igényelnek. A vonatkozó 
követelmények heterogén alkalmazása 
csökkentheti a hatékonyságot, és 
akadályozhatja a belső piac működését.
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és – kérésre 
– segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az európai intézmények 
bátran támaszkodhatnak. Az Ügynökség 
ezeket az igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat és a Bizottságot, valamint 

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és a Bizottság 
részéről különböző technikai és szervezési 
megoldásokat igényelnek. A vonatkozó 
követelmények heterogén alkalmazása 
csökkentheti a hatékonyságot, és 
akadályozhatja a belső piac működését.
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és – kérésre 
– segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az európai intézmények 
bátran támaszkodhatnak. Az Ügynökség 
ezeket az igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat és a Bizottságot, valamint 
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rajtuk keresztül az üzleti élet szereplőit a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, és ezzel 
végső soron hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

rajtuk keresztül az üzleti élet szereplőit a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, valamint a 
hálózat- és információbiztonsági 
problémák megállapításában és 
orvoslásában, és ezzel végső soron 
hozzájárul a belső piac zavartalan 
működéséhez.

Or. lt

Módosítás 22
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához.

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának, továbbá a magánélet és a 
személyes adatok védelmének javításához.

Or. ro

Módosítás 23
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
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hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához.

hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének 
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához. Ezenkívül az 
Ügynökség függetlenségénél, az általa 
nyújtott tanácsok és információk 
minőségénél, továbbá eljárásainak és 
működési módszereinek átláthatóságánál 
fogva bizalmat kell hogy ébresszen.

Or. lt

Módosítás 24
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Ügynökségnek indokolt 
hozzájárulnia az Európai Unión belüli 
magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 
szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában, mindezzel pedig 
elősegítenie a belső piac zavartalan 
működését.

(11) A magánélet és a személyes adatok 
magasabb szintű védelme érdekében az 
Ügynökségnek indokolt hozzájárulnia az 
Európai Unión belüli magas szintű hálózat-
és információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 
szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában, mindezzel pedig 
elősegítenie a belső piac zavartalan 
működését.

Or. ro

Módosítás 25
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
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12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell az európai 
intézményeket és a tagállamokat a hardver-
és a szoftvertermékekkel kapcsolatos 
biztonsági természetű problémák 
megoldása érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

Or. ro

Módosítás 26
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
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14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Az Ügynökségnek támogatnia kell a 
tagállamok európai fórumát (European 
Forum for Member States – EFMS), 
amely az IKT-infrastruktúra 
biztonságával és ellenálló képességével 
kapcsolatos szakpolitikai célkitűzések és 
prioritások megosztása céljából a 
szakpolitikában alkalmazott helyes 
gyakorlati megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét és vitákat célozza, és 
aktívabb szerepet kell játszania annak 
munkájában;

Or. lt

Módosítás 27
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködést, és ennek 
keretében támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását és cseréjét. Ezt a 
tevékenységet segíti a tagállamok közötti 
fokozott információcsere. Az 
Ügynökségnek ugyancsak támogatnia kell 
a köz- és a magánszektorbeli érdekeltek 
között uniós szinten folytatott 
együttműködést, és ennek érdekében elő 
kell mozdítania az információk egymás 
közötti megosztását, a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, valamint az oktatási 
és a képzési programokat.

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes független 
szabályozó hatóságai közötti 
együttműködést, és ennek keretében 
támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását és cseréjét. Ezt a 
tevékenységet segíti a tagállamok közötti 
fokozott információcsere. Az 
Ügynökségnek ugyancsak támogatnia kell 
a köz- és a magánszektorbeli érdekeltek 
között uniós szinten folytatott 
együttműködést, és ennek érdekében elő 
kell mozdítania az információk egymás 
közötti megosztását, a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, valamint az oktatási 
és a képzési programokat.
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Módosítás 28
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 a) Az Ügynökség feladata segíteni a 
tagállamoknak és a szolgáltatóknak 
általános biztonsági előírásaik 
javításában, annak érdekében, hogy 
minden internet-felhasználó megtegye a 
saját személyes informatikai 
biztonságához szükséges lépéseket.

Or. lt

Módosítás 29
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Céljai maradéktalan teljesítésének 
biztosítása érdekében és különösen abból a 
célból, hogy a számítástechnikai bűnözés 
hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásaira megfelelő mértékű 
figyelem és kellő erőfeszítések 
irányuljanak, az Ügynökségnek kívánatos
munkakapcsolatot fenntartania a bűnüldöző 
szervekkel és a magánélet védelme 
területén működő hatóságokkal. E 
hatóságok képviselőinek indokolt teljes 
körűen részt venniük az Ügynökség 
munkájában, és képviselettel rendelkezniük 
az Ügynökségen belül működő Érdekeltek 
Állandó Csoportjában.

(25) Céljai maradéktalan teljesítésének 
biztosítása érdekében és különösen abból a 
célból, hogy a számítástechnikai bűnözés 
hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásaira megfelelő mértékű 
figyelem és kellő erőfeszítések 
irányuljanak, az Ügynökségnek kívánatos 
munkakapcsolatot fenntartania a bűnüldöző 
szervekkel és a magánélet és a személyes 
adatok védelme területén működő 
hatóságokkal. E hatóságok képviselőinek 
indokolt teljes körűen részt venniük az 
Ügynökség munkájában, és képviselettel 
rendelkezniük az Ügynökségen belül 
működő Érdekeltek Állandó Csoportjában.
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Módosítás 30
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása ne érintse az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
irányadó irányelvek szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságok, az 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (Body of European 
Regulators for Electronic Communications 
– BEREC), a 2002/21/EK irányelv szerinti 
Hírközlési Bizottság, a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó tagállami felügyelő hatóságok 
hatásköreit, ne zárja ki eleve a felsorolt 
szervek hatásköreinek gyakorlását és 
feladatainak ellátását, ne akadályozza azt, 
és ne legyen azzal átfedésben.

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása ne érintse az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
irányadó irányelvek szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságok, az 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (Body of European 
Regulators for Electronic Communications 
– BEREC), a 2002/21/EK irányelv szerinti 
Hírközlési Bizottság, a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó független tagállami felügyelő 
hatóságok hatásköreit, ne zárja ki eleve a 
felsorolt szervek hatásköreinek gyakorlását 
és feladatainak ellátását, ne akadályozza 
azt, és ne legyen azzal átfedésben.

Or. en

Módosítás 31
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot, az 
Unió más intézményeit és a tagállamokat a 
hálózat- és információbiztonság területén 
az Európai Unió joga értelmében jelenleg 
és a jövőben alkalmazandó jogszabályi és 
szabályozási természetű kötelezettségek 
teljesítésében, ezáltal pedig hozzájárul a 
belső piac zavartalan működéséhez.

Or. en

Módosítás 32
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot, a 
Tanácsot, az Európai Parlamentet és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében,
továbbá a magánélet és a személyes 
adatok védelmében, ezáltal pedig 
hozzájárul a belső piac zavartalan 
működéséhez.

Or. ro

Módosítás 33
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

1. Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó jogszabályi és szabályozási 
természetű kötelezettségek teljesítésében, 
ezáltal pedig hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez, és a 
legmagasabb szintű adatvédelmi 
előírásokat biztosítja a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségben.

Or. en

Módosítás 34
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (a)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) kérésre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
és társadalmi-gazdasági elemzéseket 
készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében;

(a) kérésre és saját kezdeményezésből 
segítséget nyújt a Bizottságnak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló politika 
fejlesztésében, ennek keretében tanácsokat 
ad, véleményeket fogalmaz meg, műszaki 
és társadalmi-gazdasági elemzéseket 
készít, és előkészítő munkát végez a 
hálózat- és információbiztonság, valamint 
a magánélet és a személyes adatok 
védelme területén alkalmazandó európai 
uniós jogi rendelkezések fejlesztése és 
korszerűsítése érdekében, különös 
tekintettel az internetes szempontokra;

Or. ro
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Módosítás 35
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (b)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) elősegíti a tagállamok által egymással 
és a Bizottsággal a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

(b) elősegíti a tagállamok által egymással, 
illetve a tagállamok és az uniós 
intézmények között a hálózat- és 
információbiztonságot érintő, határokon 
átnyúló vetülettel rendelkező váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

Or. en

Módosítás 36
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (d)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a tagállamokkal és az európai 
intézményekkel együttműködve 
rendszeresen felméri az európai hálózat-
és információbiztonság állapotát;

(d) a tagállamok és az uniós intézmények 
által az uniós rendelkezéseknek, illetve az 
uniós joggal összhangban álló nemzeti 
rendelkezéseknek megfelelően nyújtott 
információk alapján tájékoztatást nyújt a 
tagállamok és az uniós intézmények 
számára az Unión belüli hálózat- és 
információbiztonság helyzetéről;

Or. en

Módosítás 37
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
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Article 3 – paragraph 1 – point (e)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) támogatja Európa illetékes
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, valamint 
a standardok kidolgozása és cseréje 
érdekében tett erőfeszítéseiket;

(e) támogatja Európa illetékes szabályozó 
hatóságainak együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, valamint 
a standardok kidolgozása és cseréje 
érdekében tett erőfeszítéseiket, továbbá e 
hatóságok teljes függetlenségének 
előmozdítását és biztosítását;

Or. en

Módosítás 38
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (e)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) támogatja Európa illetékes
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, 
valamint a standardok kidolgozása és 
cseréje érdekében tett erőfeszítéseiket;

(e) támogatja az illetékes közszervek
együttműködését, illetve a köz- és a 
magánszektorbeli érdekeltek közötti uniós 
szintű együttműködést, ennek érdekében
egyebek mellett elősegíti a párbeszédet és 
a helyes gyakorlati megoldások
kialakítására és cseréjére irányuló 
erőfeszítéseket, ösztönzi az 
információcserét és a figyelemfelkeltő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok és 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
európai és nemzetközi standardok
kidolgozását és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides
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Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (f a) (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) kérésre vagy saját kezdeményezésből 
az Ügynökség a számítógépes támadások 
és biztonsági események elleni küzdelem 
területén szerzett szakértelmével 
támogatja a bűnüldöző szerveket és az 
igazságszolgáltatást. Maga az Ügynökség 
azonban nem indít konkrét bűnügyi 
nyomozásokat és nem nyújt rendszeres 
operatív támogatást a bűnüldöző 
szerveknek vagy az 
igazságszolgáltatásnak, például 
számítástechnikai bűncselekményekkel 
kapcsolatos vizsgálatok elvégzésében vagy 
bűnügyi informatikában;

Or. en

Módosítás 40
Iliana Malinova Iotova

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 1 – point (f a) (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) kérésre az Ügynökség a számítógépes 
támadások és biztonsági események elleni 
küzdelem területén szerzett szakértelmével 
támogatja a bűnüldöző szerveket és az 
igazságszolgáltatást;

Or. en

Módosítás 41
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
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Article 3 – paragraph 1 – point (i)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint 
az európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben;

(i) támogatja az uniós intézményeket és az 
uniós jog alapján létrehozott szerveket a
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő megelőzési, észlelési, elemzési 
és válaszadási képességeik fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseikben;

Or. en

Módosítás 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Számítástechnikai katasztrófaelhárító 
csoportok (CERT-ek)
1. Az Ügynökség támogatja a nemzeti és 
az uniós szintű CERT-eket, továbbá a 
nemzeti és az uniós CERT-ek hálózatának 
– amelybe beletartoznak az európai 
kormányzati CERT-ek tagjai is –
létrehozását és működését. Annak 
elősegítése érdekében, hogy minden egyes 
nemzeti és uniós CERT kellően fejlett 
képességekkel rendelkezzen, és hogy ezek 
a képességek amennyire csak lehetséges, 
megegyezzenek a legfejlettebb CERT-ek 
képességeivel, az Ügynökség segíti a 
csoportok összehasonlító értékelését, és 
előmozdítja a CERT-ek és az európai 
kormányzati CERT-ek csoportja közötti 
párbeszédet, valamint az információcserét 
és a bevált gyakorlatok cseréjét. Több 
CERT-et is érintő vagy potenciálisan 
érintő incidens esetén az Ügynökség 
elősegíti és támogatja az adott nemzeti és 
uniós CERT-ek közötti együttműködést.
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2. Az Ügynökség megkönnyíti a 
kapcsolatfelvételt, valamint az
információcserét és a bevált gyakorlatok 
cseréjét harmadik országbeli adott állami 
vagy más CERT-ekkel, csoportokkal és 
fórumokkal.
3. Az Ügynökség a CERT-eket 
összehangoló uniós szervként működik.

Or. en

Módosítás 43
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben az igazgatóság meg kívánja 
hosszabbítani az ügyvezető igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal
megbízatásának meghosszabbítása előtt az 
ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a 
tagok kérdéseire.

5. Amennyiben az igazgatóság meg kívánja 
hosszabbítani az ügyvezető igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal
hivatali idejének meghosszabbítása előtt az 
ügyvezető igazgatót felkérik arra, hogy az 
Európai Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 44
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 30 – first subparagraph a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség székhelyének meg kell 
felelnie a következő követelményeknek:
a) külön épületben kell helyet kapnia, 
amelyet kizárólag az Ügynökség használ, 
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és amelyet az Ügynökségnek kell 
birtokolnia vagy bérelnie;
b) a fizikai biztonság és az adatbiztonság 
legmagasabb fokát kell biztosítania;
c) a leginkább költséghatékony megoldást 
kell nyújtania.

Or. en

Módosítás 45
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
33. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Időtartam törölve
Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Or. lt


