
AM\1182305RO.docx PE635.420v01-00

RO Unită în diversitate RO

10.4.2019 A8-0084/189

Amendamentul 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0084/2019
Julia Reda
Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate 
cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. consolidarea cooperării între 
domeniile civil și de apărare în ceea ce 
privește tehnologiile și aplicațiile cu dublă 
utilizare în materie de securitate 
cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor 
sarcini:

eliminat

(a) sprijinirea statelor membre și a 
părților interesate din sectorul industrial și 
din domeniul cercetării în ceea ce privește 
cercetarea, dezvoltarea și implementarea;

(b) contribuția la cooperarea dintre 
statele membre prin sprijinirea educației, a 
formării și a exercițiilor;

(c) reunirea părților interesate, pentru a 
promova sinergiile dintre cercetarea și 
piețele în materie de securitate cibernetică 
civile și de apărare;

Or. en

Justificare

Centrul ar trebui să aibă sarcini și obiective de natură exclusiv civilă.
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Amendamentul 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0084/2019
Julia Reda
Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate 
cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. consolidarea sinergiilor dintre 
dimensiunile civile și cele de apărare ale 
securității cibernetice în legătură cu Fondul 
european de apărare, prin îndeplinirea 
următoarelor sarcini:

eliminat

(a) furnizarea de consiliere, punerea în 
comun a expertizei și facilitarea colaborării 
între părțile interesate relevante;

(b) gestionarea de proiecte 
multinaționale în domeniul apărării 
cibernetice, atunci când statele membre 
solicită acest lucru, acționând astfel în 
calitate de manager de proiect în sensul 
Regulamentului XXX [Regulamentul de 
instituire a Fondului european de apărare].

Or. en

Justificare

Centrul ar trebui să aibă sarcini și obiective de natură exclusiv civilă.
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Amendamentul 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0084/2019
Julia Reda
Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate 
cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Centrul de competențe cooperează 
cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
relevante ale Uniunii, inclusiv cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor, cu Centrul de 
răspuns la incidente de securitate 
cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul 
European de Acțiune Externă, cu Centrul 
Comun de Cercetare al Comisiei, cu 
Agenția Executivă pentru Cercetare, cu 
Agenția Executivă pentru Inovare și 
Rețele, cu Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol, precum și cu Agenția Europeană 
de Apărare.

1. Centrul de competențe cooperează 
cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
relevante ale Uniunii, inclusiv cu Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor, cu Centrul de 
răspuns la incidente de securitate 
cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul 
European de Acțiune Externă, cu Centrul 
Comun de Cercetare al Comisiei, cu 
Agenția Executivă pentru Cercetare, cu 
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 
și cu Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol.

Or. en

Justificare

Centrul ar trebui să aibă sarcini și obiective de natură exclusiv civilă.


