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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

ДНЕВЕН РЕД

Изслушване

Компютърните атаки срещу 
информационните системи

Вторник, 4 октомври 2011 г., 15.00 - 18.30 ч.

Европейски парламент, Брюксел

Зала József Antall (JAN) 4 Q 002 
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Дневен ред

15.00 - 15.15 ч. Откриване и въведение:

15.00 - 15.15  ч. Откриване на заседанието от докладчика от комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Monika 
Hohlmeier, докладчика по становище от комисията по външни 
работи Kristiina Ojuland и от докладчика по становище от 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
Christian Ehler

15.15 - 16.05 ч. ЧАСТ І - Разпределяне на задачите: Кои въпроси следва да 
бъдат разгледани на равнище ЕС, на равнище държави-
членки и на международно равнище?

15.15 - 15.25 ч. Jakub Boratynski, Европейска комисия, началник на отдел 2 –
Борба срещу организираната престъпност

15.25 - 15.35 ч. Съвет на ЕС, представител на Полското председателство

15.35 - 15.45 ч. Justin Millar, ръководител на отдел „Политика в областта на 
престъпленията в кибернетичното пространство“, 
Министерство на вътрешните работи на Обединеното 
кралство

15.45 - 15.55 ч. Heli Tiirma-Klaar, съветник, Министерство на отбраната, 
Естония

15.55 - 16.05 ч. Michał Zalewski, полска полиция

16.05 - 16.35 ч. ЧАСТ ІІ - Частният сектор: Какви са отговорностите на 
частния сектор и как да предотвратим компютърните 
атаки?

16.05 - 16.15ч. Ilias Chantzos, представител на Symantec

16.15 - 16.25 ч. д-р Waldemar Grudzien, представител на Асоциацията на 
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германските банки

16.25- 16.35 ч. Florian Walther, член на Chaos Computer Club, Германия 

16.35 - 16.55 ч. Време за въпроси относно ЧАСТ І и ІІ

16.55 - 17.25 ч. ЧАСТ III  Междуинституционални задачи: сътрудничество 
между институциите

16.55 - 17.05ч. Mahrez Abassi, заместник национален член от Франция в 
Евроюст

17.05 - 17.15ч. д-р Victoria Baines, Европол, Стратегически анализ

17.15 - 17.25 ч. Steve Purser, ENISA, ръководител на отдел „Техническа 
компетентност“

17.25 - 17.55 ч. ЧАСТ ІV - Защита на данните и правна сигурност

17.25 - 17.35 ч. Peter Hustinx, Европейски надзорен орган по защита на 
данните

17.35 - 17.45 ч. проф. д-р Maria Kaiafa, Аристотелев университет в Солун

17.45 - 17.55ч. Joe McNamee, Европейски цифрови права

17.55 - 18.20 ч. Време за въпроси относно ЧАСТ ІІІ и IV

18.20 - 18.30 ч. Заключителни бележки

18.20 - 18.30 ч. Заключителни бележки от докладчика от комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Monika 
Hohlmeier, докладчика по становище от комисията по 
външни работи Kristiina Ojuland и от докладчика по 
становище от комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика Christian Ehler
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕТО

• По време на обсъждането с цел да могат да се изкажат възможно най-голям брой 
парламентарни представители, времето за изказвания ще бъде ограничено до две 
минути на изказване или въпрос.

• Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят това 
в писмен вид, като предоставят предварително документи (за предпочитане на 
английски или френски език) в секретариата (email:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат разпространени по време на 
заседанието.

• Документи от заседанията ще бъдат постепенно добавяни към раздел „Изслушвания“ на 
страниците на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&bo
dy=LIBE

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В  
ЗАСЕДАНИЕТО

Заседанието е публично.
Въпреки това, от съображения за сигурност, участници, които не притежават карта за 
достъп до Европейския парламент, трябва да получат пропуск предварително. 
Желаещите да получат такъв пропуск следва да се свържат със секретариата (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) преди 26 септември 2011 г., 12.00 ч.
От съществено значение е да ни предоставите Вашите фамилия, собствено име, дата на 
раждане, националност, вид документ за самоличност (паспорт, лична карта, 
свидетелство за правоуправление на МПС и др.), номер на документа за 
самоличност, адрес и дружество/институция/организация. Без тази информация 
службата за сигурност няма да предоставя пропуски.

Секретариат, 
организиращ 

семинара
Телефон Адрес Електронна поща

Anze ERBEZNIK
Администратор

+32.2.28.32.811

European 
Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J020
B-1047 Brussels

anze.erbeznik@europarl.europa.eu

Angela 
HRINCESCU
Асистент

+32.2.28.41.544

European 
Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J008
B-1047 Brussels

angela.hrincescu@europarl.europa
.eu


