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КРАТКА ОБОСНОВКА

Информационните и комуникационните технологии представляват неразделна част от 
обществения и частния живот в Европа.

В светлината на значението на мрежовата и информационната сигурност въз основа на 
придобития опит и на нарастващите трансгранични предизвикателства в тази област, е 
необходимо да бъде удължен мандатът и да бъдат увеличени ресурсите на  
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) с цел 
осигуряване и насърчаване на високо равнище на сигурност и защита на данните.

Съгласно внесеното от Комисията предложение за тази цел Агенцията следва да 
създаде механизъм за ранно предупреждение, да събира, анализира и координира 
нарушения на неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните, както и 
да си сътрудничи по-тясно с държавите-членки, европейските институции, както и с 
правоприлагащите и съдебните органи по тяхно искане или по собствена инициатива.
Освен това трябва да се засили демократичният надзор над Агенцията с цел 
осигуряване на пълна прозрачност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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

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

Or. en

Изменение 2

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, 
Европейския парламент 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 3

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията осигурява високо 
равнище на защита и сигурност на 
данните.

Or. en
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Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

а) 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, правни и 
социално-икономически анализи, както 
и при подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

Or. en

Изменение 5

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 държавите-
членки и Комисията, по тяхно искане 
или по собствена инициатива, в 
трансграничните им усилия за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи в 
усилията им за събиране, анализиране и 
разпространяване на данни, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност; 

в) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхно искане или по собствена 
инициатива, в усилията им за 
събиране, анализиране и 
разпространяване на данни, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност; 

Or. en

Изменение 7

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) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и европейските 
институции, по тяхно искане или по 
собствена инициатива, състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа;

Or. en

Изменение 8

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 

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

Or. en

Изменение 9

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; 

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) събира, анализира и координира 
уведомления за нарушения на 
неприкосновеността на личния 
живот и сигурността на данните и 
създава механизъм за ранно 
предупреждение при трансгранични 
заплахи за мрежовата и 
информационната сигурност;

Or. en
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Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) насърчава добрите практики във 
връзка със сигурността на 
обработката на данни, като прилага 
вътрешно най-ефективните и 
напредничави процедури за сигурност 
и техните методи на действие и 
същевременно свежда до възможния 
минимум въздействието върху 
правото на неприкосновеност на
личния живот;
изпълнява ролята на отправна точка 
при практическото прилагане на най-
добрите налични техники в областта 
на сигурността;

Or. en

Изменение 12

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 държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхно искане или по собствена 
инициатива, в усилията им за 
развиване на способност за 
установяване, анализиране и реагиране 
на проблеми в сферата на мрежовата и 
информационна сигурност;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к)изпълнява задачи, възложени на 
Агенцията по силата на законодателни 
актове на Съюза.

к) изпълнява задачи, възложени на 
Агенцията по силата на законодателни 
актове на Съюза, приети от 
Европейския парламент и от Съвета.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат се 
поканва да направи изявление пред 
компетентната(ите) комисия(и) на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от членовете 
на комисията (комисиите). След това 
изявление Европейският парламент 
приема становище, в което излага 
мнението си относно избрания 
кандидат. Управителният съвет 
информира Европейския парламент 
относно начина, по който това 
становище е взето предвид.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични 
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите
членове.

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични 
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат се 
поканва да направи изявление пред 
компетентната(ите) комисия(и) на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от членовете на 
комисията (комисиите). След това 
изявление Европейският парламент 
приема становище, в което излага 
мнението си относно избрания 
кандидат. Управителният съвет 
информира Европейския парламент 
относно начина, по който това 
становище е взето предвид.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни 

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни 
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заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния 
живот.

заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на данните.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет установява 
мерки за прилагането на Регламент 
(ЕО) № 45/2001 от страна на 
Агенцията, включително мерки, 
свързани с длъжностното лице за 
защита на данните, което работи в 
Агенцията. 

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en


