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Proposta de resolução

O n.º 40 passa a ter a seguinte redação:

40. Insta as instituições da UE e os Estados-Membros a envidarem mais esforços no sentido 
de reforçarem a resiliência, em particular nos domínios cibernético e dos meios de 
comunicação social, incluindo mecanismos para detetar e lutar contra interferências nas 
eleições; apela a um aumento da resiliência contra ciberataques; manifesta profunda 
preocupação pelo facto de a reação e resposta da UE à campanha de propaganda russa e 
aos ataques maciços e diretos de desinformação serem insuficientes e afirma que têm de 
ser reforçadas, sobretudo antes das próximas eleições europeias, em maio de 2019; 
salienta, neste contexto, que os recursos financeiros e humanos da UE para o Grupo de 
Trabalho East StratCom devem ser substancialmente aumentados; apela a um apoio à 
escala da UE para a indústria europeia de cibersegurança, a um mercado interno digital 
funcional e a um maior empenho na investigação; incentiva, neste contexto, a promoção 
dos valores europeus em língua russa pelo Grupo de Trabalho East StratCom; 
congratula-se com a adoção do Plano de Ação da UE contra a Desinformação e insta os 
Estados-Membros e todos os intervenientes pertinentes da UE a aplicarem as suas ações 
e medidas, sobretudo no período que antecede as próximas eleições europeias, em maio 
de 2019; apela a um aumento da resiliência contra ciberataques, a um apoio à escala da 
UE para a indústria europeia de cibersegurança e a um maior empenho na investigação;
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