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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Europa tehnologia informației și cea a comunicațiilor fac parte integrantă din viața publică 
și privată.

Dată fiind importanța securității rețelelor informatice și a datelor, pe baza experienței 
dobândite și a provocărilor transfrontaliere tot mai numeroase cu care ne confruntăm în acest 
domeniu, este necesară consolidarea mandatului și resurselor Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), în așa fel încât să se asigure și să se 
promoveze un nivel ridicat al securității și protecției datelor. 

În acest scop, ca urmare a propunerii Comisiei, agenția ar trebui să înființeze un sistem de 
alertă rapidă, să colecteze, să analizeze și să coordoneze cazurile de încălcare a securității 
datelor și a protecției vieții private și să coopereze mai strâns cu statele membre, cu instituțiile 
europene și cu autoritățile polițienești și judiciare la cererea acestora sau din proprie inițiativă. 
În plus, pentru a asigura o deplină transparență, ar trebui intensificată supravegherea 
democratică a agenției. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura realizarea deplină a 
obiectivelor sale, agenția trebuie să 
colaboreze cu autoritățile responsabile cu 
aplicare legii și cu cele responsabile cu
protejarea vieții private pentru a evidenția 
și aborda corect acele aspecte ale 
combaterii criminalității cibernetice legate 
de securitatea rețelelor și a informațiilor.
Reprezentanții acestor autorități trebuie să 
devină părți interesate cu drepturi depline 
ale agenției și trebuie să fie reprezentate în 
cadrul Grupului permanent al părților 
interesate al agenției.

(25) Pentru a asigura realizarea deplină a 
obiectivelor sale, agenția trebuie să 
colaboreze și să coopereze cu autoritățile 
responsabile de aplicarea legii și cu cele 
responsabile de protecția datelor pentru a 
evidenția și a aborda corect acele aspecte 
ale combaterii criminalității cibernetice 
legate de securitatea rețelelor și a 
informațiilor și de protecția datelor 
personale. Reprezentanții acestor autorități
ar trebui să devină părți interesate cu 
drepturi depline ale agenției și ar trebui să 
fie reprezentate în cadrul Grupului 
permanent al părților interesate al agenției.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția asistă Comisia și statele 
membre la îndeplinirea cerințelor legale și 
de reglementare referitoare la securitatea 
rețelelor și a informațiilor din legislația 
actuală și viitoare a Uniunii, contribuind 
astfel la buna funcționare a pieței interne.

(1) Agenția asistă Comisia, Parlamentul 
European și statele membre la îndeplinirea 
cerințelor legale și de reglementare 
referitoare la securitatea rețelelor și a 
informațiilor din legislația actuală și 
viitoare a Uniunii, contribuind astfel la 
buna funcționare a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția asigură un nivel ridicat de 
protecție și securitate a datelor.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină Comisia, la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizând(u-i) opinii și 
avize și realizând analize tehnice și socio-
economice, precum și activități
pregătitoare pentru elaborarea și 

(a) sprijină Comisia, la cererea acesteia sau 
din proprie inițiativă, la dezvoltarea 
politicii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor, furnizându-i opinii și avize,
analize tehnice, juridice și socio-
economice și lucrări pregătitoare pentru 
elaborarea și actualizarea legislației 
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actualizarea legislației Uniunii în domeniul 
securității rețelelor și a informațiilor;

Uniunii în domeniul securității rețelelor și 
a informațiilor;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
Comisie în privința eforturilor 
transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS;

(b) facilitează cooperarea între statele 
membre, precum și între statele membre și 
Comisie, la cererea acestora sau din 
proprie inițiativă, în privința eforturilor 
transfrontaliere ale acestora de prevenire, 
detectare și reacție la incidentele NIS;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene în eforturile lor de a 
colecta, analiza și disemina date privind 
securitatea rețelelor și a informațiilor; 

(c) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora 
sau din proprie inițiativă, în eforturile lor 
de a colecta, analiza și disemina date 
privind securitatea rețelelor și a 
informațiilor; 

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile europene, 
situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa; 

(d) evaluează în mod regulat, în cooperare 
cu statele membre și instituțiile europene, 
la cererea acestora sau din proprie 
inițiativă, situația securității rețelelor și a 
informațiilor în Europa;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijină cooperarea între organismele 
publice competente din Europa, în special 
eforturile acestora de a dezvolta și face 
schimb de bune practici și standarde;

(e) sprijină cooperarea dintre organismele 
publice competente din Europa, la cererea 
acestora sau din proprie inițiativă, în 
special eforturile acestora de a dezvolta și
de a face schimb de bune practici și 
standarde;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijină autoritățile polițienești și 
judiciare, la cererea acestora sau din 
proprie inițiativă, punându-le la dispoziție 
cunoștințele de specialitate în ceea ce 
privește combaterea criminalității 
cibernetice și soluționarea incidentelor 
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cibernetice;  

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) colectează, analizează și coordonează 
notificările de încălcare a protecției vieții 
private și a securității datelor și stabilește 
un sistem de reacție rapidă pentru 
amenințările transfrontaliere la adresa 
securității rețelelor informatice și a 
datelor; 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc)promovează bune practici în ceea ce 
privește prelucrarea datelor prin aplicarea 
la nivel intern a celor mai eficiente și 
avansate proceduri de securitate și a 
metodelor de funcționare ale acestora,
totodată reducând la minimum impactul 
asupra vieții private; funcționează ca 
punct de referință în ceea ce privește 
aplicarea practică a celor mai bune 
tehnici disponibile din domeniul 
securității;

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora, 
în eforturile lor de a dezvolta capacitatea 
de reacție, detectare și analiză a 
problemelor din sfera securității rețelelor și 
a informațiilor.

(i) asistă statele membre și instituțiile și 
organismele europene, la cererea acestora 
sau din proprie inițiativă, în eforturile lor 
de a dezvolta capacitatea de reacție, 
detectare și analiză a problemelor din sfera 
securității rețelelor și a informațiilor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) îndeplinește sarcinile conferite agenției 
prin acte legislative ale Uniunii.

(k) îndeplinește sarcinile conferite agenției 
prin acte legislative ale Uniunii adoptate 
de către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de Consiliul de 
administrație este invitat să se adreseze 
comisiei sau comisiilor competente ale 
Parlamentului European și să răspundă 
întrebărilor formulate de membrii
acestora. După această declarație, 
Parlamentul European adoptă un aviz în 
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care își exprimă opinia cu privire la 
candidatul selecționat. Consiliul de 
administrație informează Parlamentul 
European cu privire la modul în care s-a 
ținut seama de acest aviz.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit și 
eliberat din funcție de către consiliul de 
administrație. Numirea se efectuează dintr-
o listă de candidați propusă de Comisie, 
pentru o perioadă de cinci ani, pe baza 
meritelor și a aptitudinilor administrative și 
de gestionare demonstrate, precum și a 
competențelor și experienței specifice.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a
Parlamentului European și de a răspunde
întrebărilor puse de membrii acesteia.

(2) Directorul executiv este numit și 
eliberat din funcție de către consiliul de 
administrație. Numirea se efectuează dintr-
o listă de candidați propusă de Comisie, 
pentru o perioadă de cinci ani, pe baza 
meritelor și a aptitudinilor administrative și
de gestionare demonstrate, precum și a 
competențelor și experienței specifice.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de Consiliul de administrație
este invitat să se adreseze comisiei sau 
comisiilor competente ale Parlamentului 
European și să răspundă întrebărilor
formulate de membrii acestora. După 
această declarație, Parlamentul European 
adoptă un aviz în care își exprimă opinia 
cu privire la candidatul selecționat. 
Consiliul de administrație informează 
Parlamentul European cu privire la 
modul în care s-a ținut seama de acest 
aviz.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi industria tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile cu aplicarea legii și 
autoritățile responsabile cu protejarea 
vieții private.

(1) Consiliul de administrație instituie un 
Grup permanent al părților interesate, la 
propunerea directorului executiv, alcătuit 
din experți reprezentând părțile interesate 
relevante, cum ar fi sectorul tehnologiei 
informației și a comunicațiilor, grupurile 
de consumatori, experții universitari în
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor, precum și autoritățile 
responsabile de aplicarea legii și 
autoritățile responsabile de protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul de administrație stabilește 
măsurile de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv 
cele referitoare la responsabilul cu protecția 
datelor din cadrul agenției. 

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul agenției respectă următoarele 
cerințe:
(a) are o locație centralizată;
(b) este situat într-o singură clădire, 
dedicată exclusiv acesteia, care ar trebui 
să fie deținută sau închiriată de agenție;
(c) asigură cele mai înalte standarde în 
materie de securitate fizică și de securitate 
a datelor;
(d) oferă soluția cea mai eficientă din 
punctul de vedere al costurilor;

Or. en


