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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As tecnologias da informação e da comunicação são parte integrante da vida pública e privada 
na Europa.

À luz da importância da segurança das redes e da informação e com base na experiência 
adquirida e nos desafios cada vez maiores neste domínio existentes a nível transfronteiriço, o 
mandato e os recursos da ENISA precisam de ser reforçados, a fim de garantir e promover um 
elevado nível de segurança e protecção dos dados.

Para este fim, e na sequência de proposta da Comissão, a Agência deve estabelecer um 
sistema de alerta precoce, recolher, analisar e coordenar as violações de dados em matéria de 
privacidade e segurança e cooperar mais estreitamente com os Estados-Membros, com as 
instituições europeias e com as autoridades policiais e judiciais, a seu pedido ou por iniciativa 
própria. Além disso, e para salvaguardar uma transparência total, importa reforçar o controlo 
democrático da Agência.

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto proposto pela Comissão Alteração

(25) Para garantir a plena consecução dos 
seus objectivos, a Agência deve estar em 
contacto com os organismos 
policiais/judiciais e as autoridades 
responsáveis pela protecção da privacidade
para analisarem e encontrarem a devida 
resposta para os aspectos do combate à 
cibercriminalidade que se prendem com a 
segurança das redes e da informação. Os 
representantes dessas autoridades deverão 
tornar-se partes interessadas de pleno 
direito da Agência e estar representados no 
seu grupo permanente de partes 
interessadas. 

(25) Para garantir a plena consecução dos 
seus objectivos, a Agência deve estar em 
contacto e cooperar com os organismos 
policiais/judiciais e as autoridades 
responsáveis pela protecção de dados, para 
analisarem e encontrarem a devida resposta 
para os aspectos do combate à 
cibercriminalidade e da protecção de 
dados pessoais que se prendem com a 
segurança das redes e da informação. Os 
representantes dessas autoridades deverão 
tornar-se partes interessadas de pleno 
direito da Agência e estar representados no 
seu grupo permanente de partes 
interessadas. 

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A Agência presta assistência à Comissão 
e aos Estados-Membros para que cumpram 
as exigências legais e regulamentares da 
legislação actual e futura da União em 
matéria de segurança das redes e da 
informação, contribuindo desse modo para 
o normal funcionamento do mercado 
interno.

1. A Agência presta assistência à 
Comissão, ao Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros para que cumpram as 
exigências legais e regulamentares da 
legislação actual e futura da União em 
matéria de segurança das redes e da 
informação, contribuindo desse modo para 
o normal funcionamento do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. A Agência garante um elevado nível 
de segurança e protecção dos dados.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Assiste a Comissão, a pedido desta ou 
por sua própria iniciativa, na elaboração da 
sua política em matéria de segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhe 
conselhos e pareceres, análises técnicas e 

a) Assiste a Comissão, a pedido desta ou 
por sua própria iniciativa, na elaboração da 
sua política em matéria de segurança das 
redes e da informação, fornecendo-lhe 
conselhos e pareceres, análises técnicas, 
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socioeconómicas e trabalhos preparatórios 
para a elaboração e a actualização da 
legislação da União no domínio da 
segurança das redes e da informação;

legais e socioeconómicas e trabalhos 
preparatórios para a elaboração e a 
actualização da legislação da União no 
domínio da segurança das redes e da 
informação;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3.° – n.° 1 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão nos seus esforços de dimensão 
transfronteiras para prevenirem, detectarem 
e responderem a incidentes de segurança 
das redes e da informação;

b) Facilita a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão, a seu pedido ou por iniciativa 
própria, nos seus esforços de dimensão 
transfronteiras para prevenirem, detectarem 
e responderem a incidentes de segurança 
das redes e da informação;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3.º – n.° 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

 c) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus nos 
seus esforços para recolherem, analisarem 
e divulgarem dados sobre a segurança das 
redes e da informação; 

c) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a seu 
pedido ou por iniciativa própria, nos seus
esforços para recolherem, analisarem e 
divulgarem dados sobre a segurança das 
redes e da informação; 

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
europeias, a situação da segurança das 
redes e da informação na Europa; 

d) Avalia regularmente, em cooperação 
com os Estados-Membros e as instituições 
europeias, a seu pedido ou por iniciativa 
própria, a situação da segurança das redes 
e da informação na Europa;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea e)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e) Apoia a cooperação entre os organismos 
públicos competentes da Europa, 
nomeadamente apoiando os seus esforços 
para desenvolverem e trocarem boas 
práticas e normas;

e) Apoia a cooperação entre os organismos 
públicos competentes da Europa, a seu 
pedido ou por iniciativa própria, 
nomeadamente apoiando os seus esforços 
para desenvolverem e trocarem boas 
práticas e normas;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

f-A) Apoia as autoridades policiais e 
judiciais, a seu pedido ou por iniciativa 
própria, que possuam experiência no 
combate à cibercriminalidade e na 
resposta a incidentes informáticos;
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Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

f-B) Recolhe, analisa e coordena as 
notificações relacionadas com as 
violações de dados em matéria de 
privacidade e segurança e estabelece um 
sistema de alerta precoce para as ameaças 
transfronteiriças à segurança das redes e 
da informação;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

f-C) Promove as boas práticas no que diz 
respeito à segurança do tratamento de 
dados mediante a aplicação interna dos 
procedimentos de segurança mais eficazes e 
avançados e das correspondentes 
metodologias de funcionamento, ao mesmo 
tempo que minimiza, tanto quanto possível, 
o respectivo impacto no domínio da 
privacidade; pauta a sua actuação como 
ponto de referência na aplicação prática 
das melhores técnicas disponíveis em 
matéria de segurança;

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido, nos seus esforços para 
desenvolverem capacidades de detecção, 
análise e resposta em matéria de segurança 
das redes e da informação;

i) Assiste os Estados-Membros e as 
instituições e organismos europeus, a 
pedido ou por iniciativa própria, nos seus 
esforços para desenvolverem capacidades 
de detecção, análise e resposta em matéria 
de segurança das redes e da informação;

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto proposto pela Comissão Alteração

k) Executa as tarefas que lhe são confiadas 
por actos legislativos da União.

k) Executa as tarefas que lhe são confiadas 
por actos legislativos da União, adoptados 
pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Antes de ser nomeado, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Administração é convidado a proferir 
uma declaração perante a comissão 
competente, ou as comissões competentes, 
do Parlamento Europeu e a responder às 
perguntas formuladas pelos seus 
membros. Na sequência desta declaração, 
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o Parlamento Europeu aprova um parecer 
sobre o candidato seleccionado. O 
Conselho de Administração informa o 
Parlamento Europeu sobre a forma como 
este parecer foi tido em conta.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O director executivo é nomeado e 
exonerado pelo conselho de administração. 
A nomeação é feita a partir de uma lista de 
candidatos propostos pela Comissão para 
um período de cinco anos, com base no 
mérito e nas capacidades comprovadas no 
domínio da administração e da gestão, 
assim como na competência e na 
experiência específicas. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
conselho de administração pode ser
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento Europeu e a responder às 
perguntas formuladas pelos seus membros.

2. O director executivo é nomeado e 
exonerado pelo Conselho de 
Administração. A nomeação é feita a partir 
de uma lista de candidatos propostos pela 
Comissão para um período de cinco anos, 
com base no mérito e nas capacidades 
comprovadas no domínio da administração 
e da gestão, assim como na competência e 
na experiência específicas. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração é convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente, ou as comissões competentes,
do Parlamento Europeu e a responder às 
perguntas formuladas pelos membros dessa 
ou dessas comissões. Na sequência desta 
declaração, o Parlamento Europeu 
aprova um parecer sobre o candidato 
seleccionado. O Conselho de 
Administração informa o Parlamento 
Europeu sobre a forma como este parecer 
foi tido em conta.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Por proposta do director executivo, o 
conselho de administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção da 
privacidade.

1. Por proposta do director executivo, o 
Conselho de Administração cria um grupo 
permanente de partes interessadas 
composto por peritos representantes das 
partes interessadas, como as empresas de 
tecnologias da informação e das 
comunicações, grupos de consumidores, 
peritos do meio académico no domínio da 
segurança das redes e da informação, 
autoridades policiais/judiciais e autoridades 
responsáveis pela protecção de dados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

O Conselho de Administração estabelece 
medidas para que o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 seja aplicado pela Agência, 
incluindo as relativas ao responsável pela 
protecção de dados da própria Agência.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

A sede da Agência obedece aos seguintes 
critérios:
a) terá uma localização central;
b) ficará situada num único edifício, 
exclusivamente dedicado à Agência, que 
deverá ser propriedade da própria 
Agência, ou por ela alugado;
c) garantirá os mais elevados níveis de 
segurança física e de segurança dos 
dados;
d) proporcionará as soluções mais 
eficientes em termos de custos.

Or. en


