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10.4.2019 A8-0084/189

Pozmeňujúci návrh 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0084/2019
Julia Reda
Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. posilniť spoluprácu medzi civilnou 
a obrannou sférou, pokiaľ ide o 
technológie a aplikácie dvojakého 
použitia v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:

vypúšťa sa

a) podpora členských štátov a 
zainteresovaných strán z odvetvia a 
výskumnej obce v oblastiach výskumu, 
vývoja a zavádzania;
b) prispievanie k spolupráci medzi 
členskými štátmi podporou vzdelávania, 
odbornej prípravy a cvičení;
c) združovanie zainteresovaných 
strán v záujme synergií medzi civilným a 
obranným kyberneticko-bezpečnostným 
výskumom a trhmi;

Or. en

Odôvodnenie

Centrum by malo plniť čisto civilné úlohy a ciele.
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10.4.2019 A8-0084/190

Pozmeňujúci návrh 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0084/2019
Julia Reda
Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. posilňovať synergie medzi 
civilným a obranným rozmerom 
kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s 
Európskym obranným fondom, a to 
plnením týchto úloh:

vypúšťa sa

a) poradenstvo, šírenie odborných 
poznatkov a podpora spolupráce 
relevantných zainteresovaných strán;
b) na žiadosť členských štátov 
riadenie nadnárodných projektov v oblasti 
kybernetickej obrany, a teda plnenie 
funkcie projektového manažéra v zmysle 
nariadenia XXX [nariadenie, ktorým sa 
zriaďuje Európsky obranný fond].

Or. en

Odôvodnenie

Centrum by malo plniť čisto civilné úlohy a ciele.
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10.4.2019 A8-0084/191

Pozmeňujúci návrh 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0084/2019
Julia Reda
Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kompetenčné centrum spolupracuje 
s relevantnými inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie vrátane 
Agentúry Európskej únie pre sieťovú a 
informačnú bezpečnosť, tímu reakcie na 
núdzové počítačové situácie (CERT-EU), 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 
Spoločného výskumného centra Komisie, 
Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej 
agentúry pre inovácie a siete, Európskeho 
centra boja proti počítačovej kriminalite pri 
Europole, ako aj Európskej obrannej 
agentúry.

1. Kompetenčné centrum spolupracuje 
s relevantnými inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie vrátane 
Agentúry Európskej únie pre sieťovú a 
informačnú bezpečnosť, tímu reakcie na 
núdzové počítačové situácie (CERT-EU), 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 
Spoločného výskumného centra Komisie, 
Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej 
agentúry pre inovácie a siete a Európskeho 
centra boja proti počítačovej kriminalite pri 
Europole.

Or. en

Odôvodnenie

Centrum by malo plniť čisto civilné úlohy a ciele.


