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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În prezent, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene („entitățile Uniunii”) fie 
au propriile norme privind securitatea informațiilor, care se bazează pe regulamentul lor de 
procedură sau pe actul lor de înființare, fie nu dispun de norme privind securitatea 
informațiilor. În special, entitățile mici ar putea să nu dispună de politici formale de securitate 
a informațiilor. În același timp, entitățile Uniunii fac schimb între ele de cantități tot mai mari 
de informații sensibile neclasificate și de informații clasificate ale Uniunii Europene 
(„IUEC”). Având în vedere evoluția situației amenințărilor cibernetice și hibride, 
administrația europeană este din ce în ce mai expusă atacurilor. Informațiile gestionate de 
entitățile Uniunii reprezintă o țintă atractivă pentru amenințări și, prin urmare, necesită o 
protecție adecvată.

Raportoarea salută această propunere, care face parte din Strategia UE privind o uniune a 
securității, adoptată de Comisie în iulie 2020. Având în vedere diversitatea normelor de 
securitate a informațiilor la nivelul entităților Uniunii și mediul cibernetic și al amenințărilor 
în continuă evoluție în care își desfășoară activitatea, sunt justificate modernizarea și 
raționalizarea cadrelor juridice interne pentru securitatea informațiilor în toate entitățile 
Uniunii prin intermediul unui regulament. Cooperarea în materie de securitate a informațiilor 
între entitățile Uniunii este avantajoasă pentru toți actorii în vederea creării unei culturi a 
securității informațiilor.

Prelucrarea corectă a informațiilor este esențială pentru industria europeană, în special în ceea 
ce privește secretele comerciale. Prin urmare, normele privind prelucrarea informațiilor, în 
special, trebuie să fie ridicate la un standard adecvat.

În virtutea mandatului lor, membrii instituțiilor Uniunii ar trebui să aibă acces la toate 
informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, pe baza principiului necesității de a 
cunoaște, ceea ce înseamnă că numai cei pentru care accesul la informațiile respective este 
necesar pentru a-și îndeplini în mod eficient sarcina au acces la acestea. În plus, este esențial 
să se asigure accesul deputaților în Parlamentul European la orice tip de informații necesare 
pentru exercitarea efectivă a mandatului lor. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prezent, instituțiile și organele 
Uniunii au propriile norme privind 
securitatea informațiilor, pe baza 
regulamentului lor de procedură sau a 
actului lor de constituire, sau nu dispun de 
astfel de norme. În acest context, fiecare 
instituție și organ al Uniunii depune 
eforturi semnificative pentru a adopta 
abordări diferite, ceea ce conduce la o 
situație în care schimbul de informații nu 
este întotdeauna fiabil. Lipsa unei abordări 
comune împiedică implementarea unor 
instrumente comune bazate pe un set 
convenit de norme care să depindă de 
nevoile în materie de securitate ale 
informațiilor care trebuie protejate.

(1) În prezent, entitățile Uniunii au 
propriile norme privind securitatea 
informațiilor, pe baza regulamentului lor 
de procedură sau a actului lor de 
constituire, sau nu dispun de astfel de 
norme. În acest context, fiecare entitate a 
Uniunii depune eforturi semnificative 
pentru a adopta abordări diferite, ceea ce 
conduce la o situație în care schimbul de 
informații nu este întotdeauna fiabil. Lipsa 
unei abordări comune împiedică 
implementarea unor instrumente comune 
bazate pe un set convenit de norme care să 
depindă de nevoile în materie de securitate 
ale informațiilor care trebuie protejate.

[Acest amendament se aplică întregului 
text, cu excepția articolului 3 litera (e) și a 
articolului 42 punctul 4 litera (a). 
Adoptarea sa impune modificări 
corespunzătoare în întregul text.]

[A se vedea textul de la articolul 3 litera (e).]

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deși s-au înregistrat progrese în 
direcția unor norme mai coerente pentru 
protecția informațiilor UE clasificate 
(„IUEC”) și a informațiilor neclasificate 
ale Uniunii Europene, interoperabilitatea 
sistemelor relevante rămâne redusă, 
împiedicând un transfer de informații fără 
sincope între diferitele instituții și organe 
ale Uniunii. Prin urmare, ar trebui depuse 
eforturi suplimentare pentru a permite o 
abordare interinstituțională în ceea ce 
privește schimbul de IUEC și de informații 
sensibile neclasificate, cu categorii comune 
de informații și cu principii-cheie comune 

(2) Deși s-au înregistrat progrese în 
direcția unor norme mai coerente pentru 
protecția informațiilor UE clasificate 
(„IUEC”) și a informațiilor neclasificate 
ale Uniunii Europene, interoperabilitatea 
sistemelor relevante rămâne redusă, 
împiedicând un transfer de informații fără 
sincope între diferitele entități ale Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui depuse eforturi 
suplimentare pentru a permite o abordare 
interinstituțională în ceea ce privește 
schimbul de IUEC și de informații 
sensibile neclasificate, cu categorii comune 
de informații, cu principii-cheie comune de 
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de prelucrare a acestora. De asemenea, ar 
trebui avut în vedere un nivel de referință 
pentru simplificarea procedurilor pentru 
schimbul de IUEC și de informații 
sensibile neclasificate între instituțiile și 
organele Uniunii și cu statele membre.

prelucrare a acestora, și, după caz, cu 
infrastructura sistemului comun de 
informații pe care informațiile sunt 
gestionate, stocate și transmise de 
entitățile Uniunii. De asemenea, ar trebui 
avut în vedere un nivel de referință pentru 
simplificarea procedurilor pentru schimbul 
de IUEC și de informații sensibile 
neclasificate între entitățile Uniunii și cu 
statele membre.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin urmare, ar trebui stabilite 
norme relevante care să asigure un nivel 
comun de securitate a informațiilor în toate 
instituțiile și organele Uniunii. Acestea ar 
trebui să constituie un cadru general 
cuprinzător și coerent pentru protecția 
IUEC și a informațiilor neclasificate și ar 
trebui să asigure echivalența principiilor de 
bază și standarde minime.

(3) Prin urmare, ar trebui stabilite 
norme relevante care să asigure un nivel 
comun de securitate a informațiilor în toate 
entitățile Uniunii. Acestea ar trebui să 
constituie un cadru general cuprinzător și 
coerent pentru protecția IUEC și a 
informațiilor neclasificate și ar trebui să 
asigure echivalența principiilor de bază și 
standarde minime comune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Membrii instituțiilor Uniunii ar 
trebui să aibă acces, în virtutea 
mandatului lor, la toate informațiile 
necesare pe baza principiului „necesității 
de a cunoaște” pentru a-și exercita 
competențele care le sunt conferite prin 
tratate.

Amendamentul 5
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Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atunci când elaborează norme de 
securitate a informațiilor, entitățile 
Uniunii ar trebui să asigure eficiența și să 
aleagă cele mai bune soluții, în special în 
ceea ce privește rentabilitatea investițiilor, 
nivelurile adecvate de flexibilitate, 
reducerea sarcinilor administrative, 
reducerea la minimum a riscurilor, 
nivelurile mai ridicate de transparență și 
îmbunătățirea mediului de lucru.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În contextul securității 
informațiilor, entitățile Uniunii ar trebui 
să mărească interoperabilitatea 
organizațională și să acționeze împreună 
pentru a asigura protecția rețelelor și a 
sistemelor informatice, a datelor și a 
activelor utilizate pentru colectarea, 
stocarea, prelucrarea și transmiterea 
informațiilor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament ar trebui să 
garanteze că orice limitare a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private este necesară și 
proporțională, în conformitate cu 
articolul 52 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
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Europene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Toate măsurile de securitate a 
informațiilor care implică prelucrarea 
datelor cu caracter personal ar trebui să 
fie conforme cu legislația relevantă a 
Uniunii privind protecția datelor și a vieții 
private. Entitățile Uniunii ar trebui să 
prevadă garanții tehnice și organizatorice 
relevante pentru a asigura conformitatea 
în mod responsabil și transparent.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Atunci când pun în aplicare 
prezentul regulament, entitățile Uniunii 
ar trebui să depună eforturi pentru a spori 
transparența, a reduce la minimum și a 
limita în timp utilizarea documentelor 
confidențiale, a oferi garanții împotriva 
utilizării clasificării care ar împiedica 
entitățile Uniunii să își îndeplinească 
misiunea și a se asigura că avertizorii de 
integritate sunt protejați în mod adecvat, 
asigurând, în același timp, un nivel ridicat 
de protecție a informațiilor, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu cele 
mai bune practici.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (Euratom) 
nr. 3/195817, Regulamentului nr. 31 (CEE), 
11 (CEEA) de stabilire a Statutului 
funcționarilor și a Regimului aplicabil 
celorlalți agenți ai Comunității Economice 
Europene și ai Comunității Europene a 
Energiei Atomice18, Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European și 
al Consiliului19, Regulamentului (UE) 
2018/1725 al Parlamentului European și al 
Consiliului20, Regulamentului (CEE, 
Euratom) nr. 354/8321, Regulamentului 
(UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului22, 
Regulamentului (UE) 2021/697 al 
Parlamentului European și al Consiliului23, 
Regulamentului (UE) [...] al Parlamentului 
European și al Consiliului24 de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(6) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (Euratom) 
nr. 3/195817, Regulamentului nr. 31 (CEE), 
11 (CEEA) de stabilire a Statutului 
funcționarilor și a Regimului aplicabil 
celorlalți agenți ai Comunității Economice 
Europene și ai Comunității Europene a 
Energiei Atomice18, Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European și 
al Consiliului19, Regulamentului (UE) 
2018/1725 al Parlamentului European și al 
Consiliului20, inclusiv normelor privind 
transferurile internaționale de date cu 
caracter personal, Regulamentului (CEE, 
Euratom) nr. 354/8321, Regulamentului 
(UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului22, 
Regulamentului (UE) 2021/697 al 
Parlamentului European și al Consiliului23, 
Regulamentului (UE) [...] al Parlamentului 
European și al Consiliului24 de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii.

_________________ _________________
17 Regulamentul (Euratom) nr. 3/1958 de 
punere în aplicare a articolului 24 din 
Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice (JO 17, 
6.10.1958, p. 406).

17 Regulamentul (Euratom) nr. 3/1958 de 
punere în aplicare a articolului 24 din 
Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice (JO 17, 
6.10.1958, p. 406).

18 JO L 45, 14.6.1962, p. 1385. 18 JO L 45, 14.6.1962, p. 1385.
19 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).

19 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).

20 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 

20 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 
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a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).

a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).

21 Regulamentul (CEE, Euratom) 
nr. 354/83 al Consiliului din 
1 februarie 1983 privind deschiderea către 
public a arhivelor istorice ale Comunității 
Economice Europene și ale Comunității 
Europene a Energiei Atomice (JO L 43, 
15.2.1983, p. 1).

21 Regulamentul (CEE, Euratom) 
nr. 354/83 al Consiliului din 
1 februarie 1983 privind deschiderea către 
public a arhivelor istorice ale Comunității 
Economice Europene și ale Comunității 
Europene a Energiei Atomice (JO L 43, 
15.2.1983, p. 1).

22 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

22 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

23 Regulamentul (UE) 2021/697 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2021 de instituire a Fondului 
european de apărare și de abrogare a 
Regulamentului (UE) 2018/1092 
(JO L 170, 12.5.2021, p. 149).

23 Regulamentul (UE) 2021/697 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2021 de instituire a Fondului 
european de apărare și de abrogare a 
Regulamentului (UE) 2018/1092 
(JO L 170, 12.5.2021, p. 149).

24 Regulamentul [...] al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, care 
urmează să fie adoptat.

24 Regulamentul [...] al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, care 
urmează să fie adoptat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea instituirii unei structuri 
formale de cooperare între instituțiile și 
organele Uniunii în domeniul securității 

(8) În vederea instituirii unei structuri 
formale comune de cooperare între 
entitățile Uniunii în domeniul securității 
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informațiilor, este necesară instituirea unui 
Grup interinstituțional de coordonare 
(„Grupul de coordonare”) în cadrul căruia 
să fie reprezentate toate autoritățile de 
securitate ale instituțiilor și organelor 
Uniunii. Fără a avea competențe 
decizionale, Grupul de coordonare ar trebui 
să sporească coerența politicilor în 
domeniul securității informațiilor și să 
contribuie la armonizarea procedurilor și a 
instrumentelor în materie de securitate a 
informațiilor între instituțiile și organele 
Uniunii.

informațiilor, este necesară instituirea unui 
Grup interinstituțional de coordonare 
(„Grupul de coordonare”) în cadrul căruia 
să fie reprezentate toate autoritățile de 
securitate ale instituțiilor și organelor 
Uniunii. Fără a avea competențe 
decizionale, Grupul de coordonare ar trebui 
să sporească coerența politicilor în 
domeniul securității informațiilor și să 
contribuie la armonizarea procedurilor și a 
instrumentelor în materie de securitate a 
informațiilor între entitățile Uniunii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Principiul gestionării riscurilor în 
materie de securitate a informațiilor ar 
trebui să fie elementul central al politicii 
care urmează să fie elaborată în domeniu 
de către fiecare instituție și organ al 
Uniunii. Chiar dacă cerințele minime 
obligatorii prevăzute în prezentul 
regulament trebuie îndeplinite, fiecare 
instituție și organ al Uniunii ar trebui să 
adopte măsuri de securitate specifice 
pentru protejarea informațiilor, în 
conformitate cu rezultatele unei evaluări a 
riscurilor efectuată la nivel intern. În 
același mod, mijloacele tehnice de 
protecție a informațiilor ar trebui să fie 
adaptate la situația specifică a fiecărei 
instituții și a fiecărui organ.

(12) Principiul gestionării riscurilor în 
materie de securitate a informațiilor ar 
trebui să fie elementul central al politicii 
care urmează să fie elaborată în domeniu 
de către fiecare entitate a Uniunii. Chiar 
dacă cerințele minime obligatorii comune 
prevăzute în prezentul regulament trebuie 
îndeplinite, fiecare entitate a Uniunii ar 
trebui să adopte măsuri de securitate 
specifice pentru protejarea informațiilor, în 
conformitate cu rezultatele unei evaluări a 
riscurilor efectuată la nivel intern. În 
același mod, mijloacele tehnice de 
protecție a informațiilor ar trebui să fie 
adaptate la situația specifică a fiecărei 
entități a Uniunii. Cu toate acestea, 
măsurile de securitate specifice nu ar 
trebui să constituie un obstacol în calea 
activității altor instituții și a accesului 
legal la informații, cum ar fi, de exemplu, 
limitarea nejustificată a accesului 
deputaților în Parlamentul European la 
informațiile produse sau deținute de 
Comisie.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul adaptării la noile practici 
de telemuncă, rețelele utilizate pentru 
conectarea la serviciile de acces de la 
distanță ale instituției sau organului 
respectiv al Uniunii ar trebui să fie 
protejate prin măsuri de securitate 
adecvate.

(14) În scopul adaptării la noile practici 
de telemuncă, rețeaua, sistemele 
informatice, infrastructura digitală și 
dispozitivele terminale utilizate pentru 
conectarea la serviciile de acces de la 
distanță ale entității Uniunii ar trebui să fie 
protejate prin măsuri de securitate 
adecvate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Întrucât instituțiile și organele 
Uniunii recurg frecvent la contractanți și la 
externalizare, este important să se 
stabilească dispoziții comune referitoare la 
personalul contractanților care îndeplinește 
sarcini legate de securitatea informațiilor.

(15) Întrucât entitățile Uniunii recurg 
frecvent la contractanți și la externalizare, 
este important să se stabilească dispoziții 
comune referitoare la personalul 
contractanților care îndeplinește sarcini 
legate de securitatea informațiilor. Astfel 
de dispoziții ar trebui să includă obligația 
de a se supune unei proceduri de 
verificare în cadrul procedurii de licitație. 
Procedura respectivă ar trebui să țină 
seama de întregul lanț de aprovizionare și 
de mediul operațional al contractanților 
terți.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Entitățile Uniunii ar trebui să 
aplice Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al 
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Consiliului1a (RPDUE) atunci când se 
ocupă de încălcări ale securității datelor 
cu caracter personal în cadrul 
procedurilor lor de gestionare a 
incidentelor de securitate a informațiilor. 
Prin urmare, entitățile Uniunii ar trebui 
să adopte o procedură de gestionare a 
încălcărilor securității datelor cu caracter 
personal.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Protecția IUEC este asigurată, de 
asemenea, prin măsuri tehnice și 
organizatorice care se aplică incintelor, 
clădirilor, încăperilor, birourilor sau 
instalațiilor instituțiilor și organelor 
Uniunii în care sunt discutate, manipulate 
sau stocate IUEC. Prezentul regulament 
prevede punerea în aplicare a unui proces 
de gestionare a securității informațiilor în 
domeniul securității fizice care ar permite 
instituțiilor și organelor Uniunii să aleagă 
măsurile de securitate adecvate pentru 
amplasamentele lor.

(18) Protecția IUEC este asigurată, de 
asemenea, prin măsuri tehnice și 
organizatorice care se aplică incintelor, 
clădirilor, încăperilor, birourilor sau 
instalațiilor entităților Uniunii în care sunt 
discutate, manipulate sau stocate IUEC. 
Prezentul regulament prevede punerea în 
aplicare a unui proces de gestionare a 
securității informațiilor în domeniul 
securității fizice care ar permite entităților 
Uniunii să aleagă măsurile de securitate 
adecvate pentru amplasamentele lor. Ar 
trebui efectuată o evaluare aprofundată a 
infrastructurii de securitate, inclusiv a 
serviciilor. Evaluarea respectivă ar trebui 
să țină seama de întregul lanț de 
aprovizionare și de mediul operativ.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În mod tradițional, instituțiile și 
organele Uniunii și-au dezvoltat sistemele 
informatice și de comunicații într-o 
manieră autonomă, acordând o atenție 
insuficientă interoperabilității acestora în 
toate instituțiile și organele Uniunii. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească 
cerințe minime de securitate referitoare la 
sistemele informatice și de comunicații 
(SIC) care manipulează și stochează atât 
IUEC, cât și informații neclasificate, cu 
scopul de a garanta un schimb de 
informații fără sincope cu părțile interesate 
relevante.

(21) În mod tradițional, entitățile 
Uniunii și-au dezvoltat sistemele 
informatice și de comunicații într-o 
manieră autonomă, acordând o atenție 
insuficientă interoperabilității acestora în 
toate entitățile Uniunii. Prin urmare, este 
necesar să se stabilească cerințe minime de 
securitate referitoare la sistemele 
informatice și de comunicații (SIC) care 
manipulează, stochează și transmit atât 
IUEC, cât și informații neclasificate, cu 
scopul de a garanta un schimb de 
informații fără sincope cu părțile interesate 
relevante.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Schimbul de informații deținute de 
entitățile Uniunii are loc, de asemenea, 
prin intermediul mediului TIC, al 
activelor fizice sau virtuale, al produselor 
TIC, al serviciilor TIC și al proceselor 
TIC, precum și al oricărei rețele și al 
oricărui sistem informatic, indiferent dacă 
este deținut și operat de o entitate a 
Uniunii sau este găzduit sau operat de un 
terț, inclusiv prin intermediul 
dispozitivelor mobile, al rețelelor 
corporative și al rețelelor de afaceri care 
nu sunt conectate la internet și al oricărui 
dispozitiv conectat la mediul TIC.

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cooperarea strânsă dintre 
instituțiile și organele Uniunii, precum și 
multitudinea de sinergii dezvoltate între 
acestea implică partajarea unui volum mare 
de informații. Din motive de securitate a 
informațiilor clasificate, înainte ca o 
instituție sau un organ al Uniunii să 
manipuleze sau să stocheze un nivel 
specificat de IUEC, ar trebui evaluată 
credibilitatea acesteia (acestuia).

(24) Cooperarea strânsă dintre entitățile 
Uniunii, precum și multitudinea de sinergii 
dezvoltate între acestea implică partajarea 
unui volum mare de informații. Din motive 
de securitate a informațiilor clasificate, 
înainte ca o entitate a Uniunii să 
manipuleze sau să stocheze un nivel 
specificat de IUEC, ar trebui evaluate 
capabilitățile acesteia de a gestiona, a 
stoca și a transmite IUEC.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului27 și a emis un aviz la [...],

(29) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un 
aviz la ...

_________________
27 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme privind securitatea informațiilor 
pentru toate instituțiile și organele 
Uniunii.

1. Prezentul regulament stabilește 
norme comune privind securitatea 
informațiilor pentru toate entitățile 
Uniunii.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „instituțiile și organele Uniunii” 
înseamnă instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii înființate prin Tratatul 
privind Uniunea Europeană, Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice sau alt act 
legislativ ori în temeiul acestora;

(e) „entitățile Uniunii” înseamnă 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii înființate prin Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice sau alt act legislativ ori 
în temeiul acestora;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) „încredere zero” înseamnă un 
model de securitate, un set de principii de 
proiectare a sistemului și o strategie 
coordonată de securitate cibernetică și de 
gestionare a sistemului, bazate pe 
recunoașterea existenței amenințărilor în 
interiorul și în afara granițelor tradiționale 
ale rețelei;

(s) „încredere zero” înseamnă un 
model de securitate, un set de principii de 
proiectare a sistemului și o strategie 
coordonată de securitate cibernetică și de 
gestionare a sistemului, bazate pe 
recunoașterea existenței amenințărilor în 
interiorul și în afara granițelor tradiționale 
ale rețelei și pe conceptul „nu te încrede, 
verifică întotdeauna”;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aea) „standard” înseamnă un standard 
astfel cum este definit la articolul 2 
punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Membrii instituțiilor Uniunii au 
acces la toate informațiile necesare, în 
temeiul principiului necesității de a 
cunoaște, în vederea exercitării efective a 
mandatului lor în conformitate cu 
tratatele.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituțiile și organele Uniunii care 
manipulează și stochează IUEC 
organizează cursuri de formare obligatorii 
cel puțin o dată la cinci ani pentru toate 
persoanele autorizate să acceseze IUEC. 
Instituțiile și organele în cauză ale Uniunii 
organizează cursuri de formare specifice 
pentru anumite funcții cu atribuții în 
materie de securitate a informațiilor.

Entitățile Uniunii care manipulează și 
stochează IUEC organizează cursuri de 
formare obligatorii cel puțin o dată la cinci 
ani pentru toate persoanele autorizate să 
acceseze IUEC. Entitățile în cauză ale 
Uniunii organizează cursuri de formare 
specifice pentru anumite funcții cu atribuții 
în materie de securitate a informațiilor. 
Entitățile Uniunii elaborează și 
implementează cursuri de formare eficace 
și adecvate proporționale cu riscurile 
identificate în conformitate cu articolul 5 
pentru toate persoanele autorizate să aibă 
acces la IUEC în termen de cel mult ... 
[șase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament].
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) integritatea, disponibilitatea și 
reziliența sistemelor și serviciilor de 
prelucrare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) riscurile pentru drepturile și 
libertățile persoanelor fizice;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) continuitatea activității și 
recuperarea în caz de dezastru;

(f) continuitatea activității, cum ar fi 
gestionarea copiilor de rezervă, 
recuperarea în caz de dezastru și 
gestionarea crizelor;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Hotărând prin acord și în interesul 
comun al tuturor instituțiilor și organelor 
Uniunii, Grupul de coordonare:

2. Hotărând prin majoritate simplă și 
în interesul comun al tuturor entităților 
Uniunii, Grupul de coordonare:

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează documente de orientare 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament, în cooperare cu Consiliul 
interinstituțional pentru securitate 
cibernetică menționat la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) [...] de stabilire a unor 
măsuri pentru un nivel comun ridicat de 
securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, după 
caz;

(c) elaborează documente de orientare 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament, în cooperare cu Consiliul 
interinstituțional pentru securitate 
cibernetică menționat la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) [...] de stabilire a unor 
măsuri pentru un nivel comun ridicat de 
securitate cibernetică în entitățile Uniunii, 
după caz;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea cooperării și a 
coordonării cu CERT-UE.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) criptarea de la un capăt la altul, în 
special în cazul schimbului de informații 
sensibile neclasificate;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) incidentele de securitate a 
informațiilor sunt înregistrate în mod 

(d) incidentele de securitate a 
informațiilor sunt înregistrate în mod 
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formal și urmărite, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [XXX] de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii.

formal și gestionate, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [XXX] de stabilire a 
unor măsuri pentru un nivel comun ridicat 
de securitate cibernetică în instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul de coordonare adoptă 
documente de orientare privind crearea și 
clasificarea IUEC.

2. Grupul de coordonare adoptă 
documente de orientare privind crearea și 
clasificarea IUEC, punând în aplicare 
principiul minimizării utilizării clasificării 
și limitând în timp durata unei astfel de 
clasificări.
Documentele de orientare respective 
conțin norme privind evaluarea și 
justificarea clasificării informațiilor și a 
materialelor, menite să mărească 
transparența și să evite efectele de blocare 
nejustificate.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezentul articol nu aduce 
atingere Regulamentului (CE) nr. 
1049/2001.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează emitentul; (a) informează emitentul fără 
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întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu 
mai târziu de o săptămână de la 
informarea Autorității de securitate cu 
privire la încălcare;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) notifică autorităților competente 
compromiterea efectivă sau potențială și 
măsurile luate.

(e) notifică autorităților competente 
compromiterea efectivă sau potențială și 
măsurile luate, fără întârzieri nejustificate 
și, în orice caz, nu mai târziu de o 
săptămână de la informarea Autorității de 
securitate cu privire la încălcare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) proprietarul sistemului sau 
autoritatea operațională de asigurare a 
informațiilor se asigură că există un 
proces de identificare și raportare a 
vulnerabilităților, inclusiv recompense 
interne și externe, după caz; procesul 
respectiv ar trebui completat de audituri 
periodice și de teste de penetrare 
cibernetică, după caz.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru transmiterea și stocarea 
IUEC prin mijloace electronice se 
utilizează produse criptografice aprobate. 

1. Pentru transmiterea și stocarea 
IUEC prin mijloace electronice se 
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Lista produselor criptografice aprobate 
este menținută de Consiliu, pe baza 
contribuțiilor din partea autorităților 
naționale de securitate.

utilizează produse criptografice aprobate.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru toate informațiile și 
materialele clasificate ca IUEC, Consiliul 
gestionează lista produselor criptografice 
aprobate, pe baza contribuțiilor din partea 
autorităților naționale de securitate.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru informațiile și materialele 
clasificate drept RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(„ENISA”) elaborează, gestionează și 
actualizează anual o listă de produse 
criptografice aprobate suplimentare. La 
elaborarea și actualizarea listei respective, 
ENISA ține seama de cele mai recente 
evoluții tehnologice și ale pieței, precum și 
de nevoile specifice ale entităților Uniunii. 
ENISA elaborează lista în termen de ... 
[18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament].

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Grupul de coordonare informează 
anual Consiliul cu privire la orice produs 
criptografic pe care îl recomandă pentru o 
evaluare de către o autoritate de aprobare 
criptografică a unui stat membru, pe baza 
unei anchete efectuate în cadrul 
instituțiilor și organelor Uniunii.

5. Grupul de coordonare informează 
anual Consiliul cu privire la orice produs 
criptografic pe care îl recomandă pentru o 
evaluare de către o autoritate de aprobare 
criptografică a unui stat membru sau de 
către ENISA pe baza unei anchete 
efectuate în cadrul entităților Uniunii.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Subgrupul privind partajarea IUEC 
și schimbul de informații clasificate este 
alcătuit din reprezentanți ai Comisiei, ai 
Consiliului și ai Serviciului European de 
Acțiune Externă și își desfășoară activitatea 
prin consens.

2. Subgrupul privind partajarea IUEC 
și schimbul de informații clasificate este 
alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului 
European, ai Comisiei, ai Consiliului și ai 
Serviciului European de Acțiune Externă și 
își desfășoară activitatea prin consens. 
Subgrupul respectiv asigură sinergia cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și se 
asigură că clasificarea însăși nu 
împiedică divulgarea.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) există o obligație legală în temeiul 
dreptului Uniunii sau al unui acord 
interinstituțional încheiat între instituțiile 
Uniunii; ori

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 a (nou)



AD\1272562RO.docx 23/25 PE738.558v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se consideră că sunt îndeplinite 
condițiile de la alineatul (1) litera (a) 
atunci când accesul la IUEC este necesar 
pentru a îndeplini mandatul sau misiunea 
entității Uniunii, astfel cum este prevăzut 
în dreptul Uniunii, sau ar aduce altfel 
atingere autonomiei sale instituționale.
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Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana 
Jerković, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Marisa 
Matias, Eva Maydell, Iskra Mihaylova, Johan Nissinen, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, 
Maria Spyraki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final Damian Boeselager, Jakop G. Dalunde, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, 
Klemen Grošelj, Elena Kountoura, Dace Melbārde, Alin Mituța, Jutta 
Paulus, Massimiliano Salini

Membri supleanți [articolul 209 alineatul 
(7)] prezenți la votul final

Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Jarosław Duda, France Jamet, 
Aušra Maldeikienė, Tilly Metz, Alessandro Panza, Rovana Plumb
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ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Marie Dauchy, France Jamet, 

Alessandro Panza

NI Martin Buschmann, András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da 
Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jarosław Duda, Christian Ehler, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Eva 
Maydell, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González 
Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left Marc Botenga, Cornelia Ernst, Elena Kountoura, Marisa Matias

Verts/ALE Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Tilly 
Metz, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa
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ECR Johan Nissinen, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

Legenda simbolurilor utilizate: 
+  :  pentru
-  :  împotrivă
0  :  abțineri


