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Poprawka 1
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) są w 
stanie wykorzystać swój pełny potencjał w 
zakresie sprzyjania postępom gospodarki i 
społeczeństwa jedynie pod warunkiem, że
użytkownicy mają pewność i zaufanie do 
ich bezpieczeństwa i odporności, oraz pod 
warunkiem, że przepisy dotyczące kwestii 
takich jak poufność danych czy prawo 
własności intelektualnej są w 
cyberprzestrzeni skutecznie egzekwowane;

A. mając na uwadze, że TIK są w stanie 
wykorzystać swój pełny potencjał w 
zakresie sprzyjania postępom gospodarki i 
społeczeństwa jedynie wówczas, gdy
użytkownicy mają pewność i zaufanie do 
ich bezpieczeństwa i odporności, a 
obowiązujące przepisy dotyczące kwestii 
takich jak poufność danych czy prawo 
własności intelektualnej itp. są w 
środowisku internetowym skutecznie 
egzekwowane;

Or. en

Poprawka 2
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) są w 
stanie wykorzystać swój pełny potencjał w 
zakresie sprzyjania postępom gospodarki i 
społeczeństwa jedynie pod warunkiem, że 
użytkownicy mają pewność i zaufanie do 
ich bezpieczeństwa i odporności, oraz pod 
warunkiem, że przepisy dotyczące kwestii 
takich jak poufność danych czy prawo 
własności intelektualnej są w 
cyberprzestrzeni skutecznie egzekwowane;

A. mając na uwadze, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) są w 
stanie wykorzystać swój pełny potencjał w 
zakresie sprzyjania postępom gospodarki i 
społeczeństwa jedynie pod warunkiem, że 
użytkownicy mają pewność i zaufanie do 
ich bezpieczeństwa i odporności, oraz pod 
warunkiem, że przepisy dotyczące kwestii 
takich jak poufność danych są w 
cyberprzestrzeni skutecznie egzekwowane;

Or. en
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Poprawka 3
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze gwałtowny wzrost 
wpływu internetu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na 
różne aspekty życia obywateli oraz 
pełnioną przez nie funkcję bodźca 
zachęcającego do interakcji społecznych, 
wzbogacania kultury i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 4
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że TIK i 
bezpieczeństwo internetu stanowią 
całościową koncepcję o globalnym 
zasięgu ekonomicznym, społecznym, 
technologicznym i wojskowym, 
wymagającą precyzyjnej definicji i 
wyraźnego podziału obowiązków oraz 
sprawnego międzynarodowego 
mechanizmu współpracy;

Or. en

Poprawka 5
Ivailo Kalfin



AM\892453PL.doc 5/40 PE483.516v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt Ac preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że inicjatywa 
przewodnia agenda cyfrowa UE ma na 
celu zwiększenie konkurencyjności 
Europy w oparciu o wzmocnienie TIK i 
stworzenie warunków dla wysokiego i 
silnego wzrostu oraz miejsc pracy 
związanych z technologią;

Or. en

Poprawka 6
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ad preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że sektor prywatny 
jest w dalszym ciągu najważniejszym 
inwestorem, właścicielem i zarządcą 
produktów, przepisów, usług, aplikacji i 
infrastruktury w dziedzinie 
bezpieczeństwa informacji, w które 
inwestował miliardy euro w ciągu 
ostatniej dekady; mając na uwadze, że 
zaangażowanie to powinno być 
wzmocnione właściwymi strategiami 
politycznymi na rzecz promowania 
odporności infrastruktury, której 
operatorami lub właścicielami są 
podmioty publiczne, prywatne lub 
publiczno-prywatne;

Or. en

Poprawka 7
Ivailo Kalfin
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Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że rozwijanie w 
wysokim stopniu bezpiecznych i 
odpornych sieci, usług i technologii TIK 
zwiększa konkurencyjność gospodarki UE;

B. mając na uwadze, że rozwijanie 
wysokiego stopnia bezpieczeństwa i 
odporności sieci, usług i technologii TIK 
zwiększa konkurencyjność europejskiej 
gospodarki zarówno poprzez usprawnienie 
oceny ryzyka w sieci i zarządzanie nim, 
jak i wyposażenie całej gospodarki UE w 
sprawniejszą infrastrukturę 
teleinformatyczną w celu wspierania 
innowacji i wzrostu;

Or. en

Poprawka 8 
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że rozwijanie w 
wysokim stopniu bezpiecznych i 
odpornych sieci, usług i technologii TIK 
zwiększa konkurencyjność gospodarki UE;

B. mając na uwadze, że rozwijanie w 
wysokim stopniu bezpiecznych i 
odpornych sieci, usług i technologii TIK 
zwiększa konkurencyjność gospodarki UE
i stwarza firmom nowe możliwości 
zwiększenia wydajności;

Or. lv

Poprawka 9
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dostępne dane 
organów ścigania dotyczące 
cyberprzestępczości – obejmujące ataki w 
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cyberprzestrzeni oraz inne typy 
przestępstw internetowych – wskazują na 
jej znaczny wzrost w wielu krajach 
europejskich; mając na uwadze, że 
statystycznie reprezentatywne dane 
dotyczące ataków cybernetycznych 
pochodzące od organów ścigania i 
społeczności CERT (zespołów reagowania 
na incydenty komputerowe) są jednak w 
dalszym ciągu niekompletne i w 
przyszłości należałoby usprawnić ich 
gromadzenie, dzięki czemu w całej UE 
reakcje organów ścigania na stale rosnące 
zagrożenia w sieci będą bardziej 
zdecydowane, a reakcje ustawodawców –
bardziej świadome;

Or. en

Poprawka 10
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa informacji jest 
kluczowy dla silnej ekspansji usług 
internetowych;

Or. en

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że niedawne 
incydenty w cyberprzestrzeni, zakłócenia i 

C. mając na uwadze, że niedawne 
incydenty w cyberprzestrzeni, zakłócenia i 
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ataki wymierzone w instytucje UE oraz 
infrastrukturę teleinformatyczną państw 
członkowskich uwidaczniają potrzebę 
utworzenia niezawodnego, innowacyjnego 
i efektywnego systemu ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej opartego 
na ścisłej współpracy międzynarodowej;

ataki wymierzone w instytucje i przemysł
UE oraz infrastrukturę teleinformatyczną 
państw członkowskich uwidaczniają 
potrzebę utworzenia niezawodnego, 
innowacyjnego i efektywnego systemu 
ochrony krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej opartego na ścisłej 
współpracy międzynarodowej oraz 
minimalnych standardach w zakresie 
odporności obowiązujących państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 12
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że szybka ewolucja 
nowych dróg rozwoju TIK, np. 
przetwarzania danych w chmurze 
obliczeniowej, wymaga zdecydowanego 
ukierunkowania na bezpieczeństwo 
internetu, aby umożliwić czerpanie 
pełnych korzyści z osiągnięć 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 13
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie domagał się 
zastosowania wysokich standardów 
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prywatności i ochrony danych, ochrony
neutralności sieci i praw własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 14
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) – tytuł 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

I. ŚRODKI NA RZECZ 
USPRAWNIENIA KRYTYCZNEJ 
INFRASTRUKTURY 
TELEINFORMATYCZNEJ NA 
SZCZEBLU KRAJOWYM I UNIJNYM

Or. en

Poprawka 15
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje pozytywne zmiany, które 
dokonały się od momentu wdrożenia
dyrektywy 2008/114/WE4, oraz apeluje o 
rozszerzenie zakresu jej stosowania, 
zwłaszcza poprzez uwzględnienie sektora 
TIK oraz wzięcie pod uwagę obszarów 
takich jak usługi finansowe, służba 
zdrowia, systemy dostaw żywności i wody, 
badania i przemysł atomowy (w 
odniesieniu do tych elementów, które nie 
są objęte odrębnymi przepisami 
szczegółowymi); stoi na stanowisku, że 
sektory te powinny także stanowić część
przekrojowego podejścia 

2. zwraca uwagę, że Komisja rozważa 
zmianę dyrektywy Rady 2008/114/WE, 
oraz apeluje o dostarczenie dowodów 
efektywności oraz skutków wdrożenia 
dyrektywy przed poczynieniem dalszych 
kroków; wzywa do rozszerzenia zakresu jej 
stosowania, zwłaszcza poprzez 
uwzględnienie sektora TIK oraz wzięcie 
pod uwagę obszarów takich jak usługi 
finansowe, służba zdrowia, systemy 
dostaw żywności i wody, badania i 
przemysł atomowy (w odniesieniu do tych 
elementów, które nie są objęte odrębnymi 
przepisami szczegółowymi); stoi na 
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międzysektorowego przyjętego przez 
CIWIN (obejmującego współpracę, system 
ostrzegawczy oraz wymianę najlepszych 
praktyk);

stanowisku, że sektory te powinny także 
czerpać korzyści z przekrojowego 
podejścia międzysektorowego przyjętego 
przez CIWIN (obejmującego współpracę, 
system ostrzegawczy oraz wymianę 
najlepszych praktyk);

Or. en

Poprawka 16
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje pozytywne zmiany, które 
dokonały się od momentu wdrożenia 
dyrektywy 2008/114/WE4, oraz apeluje o 
rozszerzenie zakresu jej stosowania, 
zwłaszcza poprzez uwzględnienie sektora 
TIK oraz wzięcie pod uwagę obszarów 
takich jak usługi finansowe, służba 
zdrowia, systemy dostaw żywności i wody, 
badania i przemysł atomowy (w 
odniesieniu do tych elementów, które nie 
są objęte odrębnymi przepisami 
szczegółowymi); stoi na stanowisku, że 
sektory te powinny także stanowić część 
przekrojowego podejścia 
międzysektorowego przyjętego przez 
CIWIN (obejmującego współpracę, system 
ostrzegawczy oraz wymianę najlepszych 
praktyk);

2. odnotowuje pozytywne zmiany, które 
dokonały się od momentu wdrożenia 
dyrektywy 2008/114/WE4, oraz apeluje o 
rozszerzenie zakresu jej stosowania, 
zwłaszcza poprzez uwzględnienie sektora 
TIK i usług finansowych oraz wzięcie pod 
uwagę obszarów takich jak służba zdrowia, 
systemy dostaw żywności i wody, badania 
i przemysł atomowy (w odniesieniu do 
tych elementów, które nie są objęte 
odrębnymi przepisami szczegółowymi); 
stoi na stanowisku, że sektory te powinny 
także stanowić część przekrojowego 
podejścia międzysektorowego przyjętego 
przez CIWIN (obejmującego współpracę, 
system ostrzegawczy oraz wymianę 
najlepszych praktyk);

Or. en

Poprawka 17
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa, w związku ze wzajemnymi 
powiązaniami oraz wysokim stopniem 
współzależności, a także wrażliwym, 
strategicznym i podatnym na zagrożenia 
charakterem krajowych i unijnych 
systemów ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, do 
regularnego aktualizowania minimalnych 
standardów w zakresie odporności w celu 
zapewnienia ochrony przed wszelkimi 
zakłóceniami, incydentami, próbami 
zniszczenia lub atakami, takimi jak 
rozproszony atak odmowy usługi;

3. wzywa, w związku ze wzajemnymi 
powiązaniami oraz wysokim stopniem 
współzależności, a także wrażliwym, 
strategicznym i podatnym na zagrożenia 
charakterem krajowych i unijnych 
systemów ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, do 
regularnego aktualizowania minimalnych 
standardów w zakresie odporności w celu 
zapewnienia ochrony przed wszelkimi 
zakłóceniami, incydentami, próbami 
zniszczenia lub atakami, takimi jak te, 
których przyczynami są niedostatecznie 
sprawna infrastruktura lub 
niewystarczająco zabezpieczone terminale 
końcowe;

Or. en

Poprawka 18
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa, w związku ze wzajemnymi 
powiązaniami oraz wysokim stopniem 
współzależności, a także wrażliwym, 
strategicznym i podatnym na zagrożenia 
charakterem krajowych i unijnych 
systemów ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, do 
regularnego aktualizowania minimalnych 
standardów w zakresie odporności w celu 
zapewnienia ochrony przed wszelkimi 
zakłóceniami, incydentami, próbami 
zniszczenia lub atakami, takimi jak 
rozproszony atak odmowy usługi;

3. wzywa, w związku ze wzajemnymi 
powiązaniami oraz wysokim stopniem 
współzależności, a także wrażliwym, 
strategicznym i podatnym na zagrożenia 
charakterem krajowej i europejskiej
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej, do regularnego 
aktualizowania minimalnych standardów w 
zakresie gotowości i reagowania na
wszelkie zakłócenia, incydenty, próby 
zniszczenia lub ataki, takie jak 
rozproszony atak odmowy usługi;

Or. en
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Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie norm i 
protokołów bezpieczeństwa informacji i z 
zadowoleniem przyjmuje mandat 
Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego 
Elektrotechniki (CELENEC) i 
Europejskiego Instytutu Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) z 2011 r. w 
sprawie ustanowienia norm 
bezpieczeństwa; lista priorytetów w 
zakresie przeglądu istniejących norm 
bezpieczeństwa (etap I) obejmuje normy 
dotyczące ochrony infrastruktury 
krytycznej, bezpieczeństwa obywateli, 
bezpieczeństwa w dziedzinie lotnictwa, 
bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa 
podstawowej infrastruktury i obiektów 
użyteczności publicznej oraz przywracania 
bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach 
kryzysowych;

Or. ro

Poprawka 20
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. oczekuje, że właściciele i operatorzy 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej umożliwią 
użytkownikom skorzystanie ze stosownych 
środków ochrony przed złośliwymi 
atakami lub zakłóceniami, a w razie 
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konieczności udzielą użytkownikom 
pomocy w tym zakresie zarówno poprzez 
nadzór automatyczny, jak i sterowany 
przez człowieka;

Or. en

Poprawka 21
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wspiera współpracę na szczeblu 
unijnym pomiędzy publicznymi i 
prywatnymi zainteresowanymi 
podmiotami i zachęca je do podjęcia 
starań na rzecz opracowania i 
wprowadzenia norm dotyczących 
bezpieczeństwa i odporności cywilno-
publicznej, prywatnej lub publiczno-
prywatnej krajowej i europejskiej 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej;

Or. en

Poprawka 22
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa Komisję do przeanalizowania 
we współpracy z państwami 
członkowskimi możliwości wdrożenia 
planu działania na rzecz krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej; pilnie 
wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia sprawnie funkcjonujących 
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krajowych/rządowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe, 
do opracowania krajowych strategii na 
rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, do 
organizowania regularnych krajowych i 
ogólnoeuropejskich ćwiczeń w dziedzinie 
incydentów w cyberprzestrzeni, do 
opracowania krajowych planów 
awaryjnych na wypadek incydentów w 
cyberprzestrzeni oraz podjęcia działań na 
rzecz opracowania do końca 2012 r. 
europejskiego planu awaryjnego na 
wypadek incydentów w cyberprzestrzeni;

Or. en

Poprawka 23
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zaleca, aby wdrożyć plany zabezpieczeń 
operatorów lub inne środki równoważne w 
odniesieniu do całej krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej UE, oraz 
aby wyznaczyć urzędników łącznikowych 
ds. ochrony;

4. zaleca, aby wdrożyć plany zabezpieczeń 
operatorów lub inne środki równoważne w 
odniesieniu do całej europejskiej
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej, oraz aby wyznaczyć 
urzędników łącznikowych ds. ochrony;

Or. en

Poprawka 24
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje obecną 
zmianę decyzji 2005/222/WSiSW w 
sprawie ataków na systemy 
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informatyczne; zauważa potrzebę 
koordynacji starań UE w zakresie 
przeciwstawiania się atakom 
cybernetycznym na dużą skalę poprzez 
uwzględnienie kompetencji Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, zespołów reagowania na 
incydenty komputerowe państw 
członkowskich i przyszłego europejskiego 
zespołu reagowania na incydentu 
komputerowe;

Or. en

Poprawka 25
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) – tytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

II. DALSZE DZIAŁANIA UE NA 
RZECZ WYSOKIEGO POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA INTERNETU

Or. en

Poprawka 26
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
koordynowania i wdrażania corocznego 
unijnego miesiąca świadomości na temat 
bezpieczeństwa internetu, aby zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego 
stały się szczególnym punktem 
zainteresowania państw członkowskich i 

skreślony
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obywateli UE;

Or. en

Poprawka 27
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
koordynowania i wdrażania corocznego 
unijnego miesiąca świadomości na temat 
bezpieczeństwa w internecie, aby 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
cybernetycznego stały się szczególnym 
punktem zainteresowania państw 
członkowskich i obywateli UE;

5. wzywa Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
opracowania analizy i sprawozdań 
dotyczących sytuacji w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego na 
szczeblu europejskim i międzynarodowym 
oraz do koordynowania i wdrażania 
corocznego unijnego miesiąca 
świadomości na temat bezpieczeństwa w 
internecie, aby zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa cybernetycznego stały się 
szczególnym punktem zainteresowania 
państw członkowskich i obywateli UE;

Or. en

Poprawka 28
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zgodnie z celami agendy cyfrowej 
wspiera Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w 
wykonywaniu jej zadań związanych z 
bezpieczeństwem informacji w sieci, 
polegających zwłaszcza na udzielaniu 
państwom członkowskim wskazówek i 
porad dotyczących wykorzystania 
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podstawowych możliwości krajowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe oraz wspierania wymiany 
najlepszych praktyk poprzez budowanie 
atmosfery zaufania; wzywa Agencję do 
przeprowadzenia konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie 
określenia podobnych środków dla 
prywatnych właścicieli/operatorów sieci i 
infrastruktury oraz do wspierania Komisji 
i państw członkowskich w ich działaniach 
na rzecz rozwoju i wdrożenia systemów 
certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa 
informacji oraz norm postępowania i 
praktyk w zakresie współpracy 
dotyczących krajowych i europejskich 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe oraz właścicieli/operatorów 
infrastruktury, a w uzasadnionych 
przypadkach – do wspierania ich poprzez 
określenie neutralnych technologicznie 
wymogów minimalnych;

Or. en

Poprawka 29
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 5c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący przeglądu mandatu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji, a zwłaszcza jego 
rozszerzenia oraz zwiększenia zakresu 
zadań Agencji; jest przekonany, że oprócz 
wspierania państw członkowskich poprzez 
dostarczanie wiedzy fachowej i analiz 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji powinna być 
uprawniona do wykonywania we 
współpracy z właściwymi odpowiednikami 
z USA szeregu zadań wykonawczych na 
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szczeblu UE dotyczących zapobiegania 
incydentom związanym z bezpieczeństwem 
sieci i informacji oraz wykrywania tych 
incydentów, a także zwiększeniem 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi; Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji można 
również przydzielić dodatkowe obowiązki 
dotyczące reagowania na ataki na internet 
w takim zakresie, który nadaje wartość 
dodaną obecnym mechanizmom 
reagowania;

Or. en

Poprawka 30
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 5d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
ogólnoeuropejskich ćwiczeń w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego z 2010 i 
2011 r. przeprowadzonych w całej Unii i 
nadzorowanych przez Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, 
których celem było wspieranie państw 
członkowskich w opracowywaniu, 
kontynuowaniu i testowaniu 
ogólnoeuropejskiego planu awaryjnego; 
wzywa Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
zachowania tego typu ćwiczeń w jej planie 
działania i stopniowego angażowania w 
uzasadnionych przypadkach 
odpowiednich operatorów prywatnych w 
celu zwiększenia ogólnego europejskiego 
potencjału w zakresie bezpieczeństwa 
internetu; oczekuje dalszego rozszerzenia 
działalności międzynarodowej wspólnie z 
partnerami o podobnych poglądach;
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Or. en

Poprawka 31
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych planów 
awaryjnych w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w których należy 
uwzględnić kluczowe elementy, takie jak 
odpowiednie punkty kontaktowe oraz
przepisy dotyczące udzielania pomocy, 
hermetyzacja i usuwanie usterek w 
przypadku zakłóceń lub ataków w 
cyberprzestrzeni o zasięgu 
transgranicznym; zauważa, że państwa 
członkowskie powinny także uruchomić 
odpowiednie mechanizmy/ struktury 
koordynacyjne na szczeblu krajowym, 
które pomogłyby w zapewnieniu lepszej 
koordynacji i większej spójności działań 
właściwych organów krajowych;

6. apeluje do państw członkowskich UE o 
opracowanie krajowych planów 
awaryjnych na wypadek incydentów w 
cyberprzestrzeni, w których należy 
uwzględnić kluczowe elementy, takie jak 
odpowiednie punkty kontaktowe,
udzielanie pomocy, hermetyzacja i
usuwanie usterek w przypadku zakłóceń 
lub ataków w cyberprzestrzeni o zasięgu 
transgranicznym; państwa członkowskie 
powinny także uruchomić odpowiednie 
mechanizmy/ struktury koordynacyjne na 
szczeblu krajowym, które pomogłyby w 
zapewnieniu lepszej koordynacji i większej 
spójności działań właściwych organów 
krajowych; zaleca, aby za pośrednictwem 
unijnego planu awaryjnego na wypadek 
incydentów w cyberprzestrzeni Komisja 
zaproponowała wiążące środki na 
szczeblu UE na rzecz lepszej koordynacji 
technicznych i koordynacyjnych funkcji 
krajowych/rządowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

Or. en

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych planów 

6. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych planów 
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awaryjnych w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w których należy 
uwzględnić kluczowe elementy, takie jak 
odpowiednie punkty kontaktowe oraz 
przepisy dotyczące udzielania pomocy, 
hermetyzacja i usuwanie usterek w 
przypadku zakłóceń lub ataków w 
cyberprzestrzeni o zasięgu 
transgranicznym; zauważa, że państwa 
członkowskie powinny także uruchomić 
odpowiednie mechanizmy/ struktury 
koordynacyjne na szczeblu krajowym, 
które pomogłyby w zapewnieniu lepszej 
koordynacji i większej spójności działań 
właściwych organów krajowych;

awaryjnych w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w których należy 
uwzględnić kluczowe elementy, takie jak 
odpowiednie punkty kontaktowe oraz 
przepisy dotyczące udzielania pomocy, 
hermetyzacja i usuwanie usterek w 
przypadku zakłóceń lub ataków w 
cyberprzestrzeni o zasięgu regionalnym, 
krajowym lub transgranicznym; zauważa, 
że państwa członkowskie powinny także 
uruchomić odpowiednie mechanizmy/ 
struktury koordynacyjne na szczeblu 
krajowym, które pomogłyby w 
zapewnieniu lepszej koordynacji i większej 
spójności działań właściwych organów 
krajowych;

Or. ro

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że europejski system 
administracji elektronicznej, 
interoperacyjny na szczeblu 
transgranicznym, stanowi integralną 
część infrastruktury krytycznej UE; 
wzywa do wdrożenia środków niezbędnych 
do zapewnienia ochrony danych i 
prywatności obywateli oraz zmniejszenia 
podatności na ataki cybernetyczne;

Or. ro

Poprawka 34
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków na rzecz ochrony 
krytycznej infrastruktury przed atakami 
cybernetycznymi oraz do określenia 
sposobów na hermetyczne odcięcie 
dostępu do krytycznej infrastruktury w 
przypadku, gdy bezpośredni atak 
cybernetyczny poważnie zagraża jej 
prawidłowemu funkcjonowaniu;

Or. en

Poprawka 35
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. oczekuje na powołanie unijnego 
zespołu reagowania na incydenty 
komputerowe, którego działalność będzie 
kluczowym czynnikiem w zapobieganiu 
celowym i złośliwym atakom 
cybernetycznym oraz atakom 
skierowanym przeciwko instytucjom UE 
oraz reagowaniu na te ataki i usuwaniu 
ich skutków;

Or. en

Poprawka 36
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała 
wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów oraz poprawę 
koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała 
wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów bezpieczeństwa
oraz poprawę koordynacji działań 
instytucji, agencji i organów 
dysponujących kompetencjami w obszarze 
zapobiegania, kontroli cyberprzestępczości 
oraz nakładania kar;

Or. en

Poprawka 37
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała
wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów oraz poprawę 
koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

7. wzywa Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
zaproponowania wiążących środków 
mających na celu wdrożenie minimalnych 
standardów oraz poprawę koordynacji 
działań krajowych zespołów reagowania na 
incydenty komputerowe;

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała
wiążące środki mające na celu wdrożenie
minimalnych standardów oraz poprawę

7. zaleca, aby Komisja opublikowała 
zalecenia dotyczące minimalnych 
standardów oraz poprawiła koordynację
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koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

działań krajowych zespołów reagowania na 
incydenty komputerowe;

Or. en

Poprawka 39
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała 
wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów oraz poprawę 
koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała 
wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów dotyczących 
bezpieczeństwa i odporności oraz poprawę 
koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

Or. en

Poprawka 40
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do dopilnowania tego, by 
powołano sprawnie funkcjonujące zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
dysponujące minimalnymi zdolnościami w 
zakresie bezpieczeństwa i odporności 
opartymi na uzgodnionych sprawdzonych 
rozwiązaniach; krajowe zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe 
powinny być częścią efektywnej sieci, w 
której stosowne informacje są wymieniane 
zgodnie z niezbędnymi standardami 
poufności; wzywa do ustanowienia 24-
godzinnej aktywności usług ochrony 
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krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej w każdym państwie 
członkowskim oraz utworzenia wspólnego 
europejskiego protokołu stosowanego na 
wypadek awarii w krajowych punktach 
kontaktowych;

Or. en

Poprawka 41
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do dopilnowania tego, by 
powołano sprawnie funkcjonujące zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
dysponujące wstępnie określonymi i 
wiążącymi minimalnymi zdolnościami w 
zakresie bezpieczeństwa i odporności; 
krajowe zespoły reagowania na incydenty 
komputerowe powinny być częścią 
efektywnej sieci, w której stosowne 
informacje są wymieniane zgodnie z 
niezbędnymi standardami poufności; 
wzywa do ustanowienia 24-godzinnej 
aktywności usług ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej w 
każdym państwie członkowskim oraz 
utworzenia wspólnego europejskiego 
protokołu (który może być częścią CIWIN) 
stosowanego na wypadek awarii w 
krajowych punktach kontaktowych;

Or. en

Poprawka 42
Ivailo Kalfin
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Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że budowanie zaufania i 
promowanie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi jest kluczowe 
dla ochrony danych oraz krajowych sieci i 
infrastruktur; wzywa Komisję do 
zaproponowania wspólnej procedury 
identyfikacji i ustalenia wspólnego 
podejścia do przeciwdziałania 
transgranicznym zagrożeniom dotyczącym 
TIK i oczekuje, że państwa członkowskie 
dostarczą Komisji stosowne informacje na 
temat ryzyka, zagrożeń oraz słabości ich 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej;

Or. en

Poprawka 43
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowane 
przez Komisję konsultacje z 
poszczególnymi zainteresowanymi 
stronami w sprawie bezpieczeństwa 
internetu oraz ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, w tym
europejskie partnerstwo publiczno-
prywatne na rzecz odporności oraz
zgromadzenie cyfrowe 2011; zachęca 
Komisję do podejmowania dalszych 
wysiłków na rzecz zachęcania środowiska 
akademickiego oraz stowarzyszeń 
użytkowników TIK do odgrywania 
bardziej aktywnej roli i do sprzyjania 
konstruktywnemu dialogowi z udziałem 
wielu zainteresowanych stron na temat 

9. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowane 
przez Komisję konsultacje z 
poszczególnymi zainteresowanymi 
stronami w sprawie bezpieczeństwa 
internetu oraz ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, np.
europejskie partnerstwo publiczno-
prywatne na rzecz odporności; jako że 
dostawcy TIK są już silnie zaangażowani 
w tego typu działania i podjęli 
zobowiązania w tym zakresie, zachęca 
Komisję do podejmowania dalszych 
wysiłków na rzecz zachęcania środowiska 
akademickiego oraz stowarzyszeń 
użytkowników TIK do odgrywania 
bardziej aktywnej roli i do sprzyjania 
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kwestii dotyczących bezpieczeństwa 
cybernetycznego;

konstruktywnemu dialogowi z udziałem 
wielu zainteresowanych stron na temat 
kwestii dotyczących bezpieczeństwa 
cybernetycznego; popiera dalszy rozwój 
zgromadzenia cyfrowego jako ram 
zarządzania ochroną krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej;

Or. en

Poprawka 44
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
dotychczas wykonaną przez europejskie 
forum państw członkowskich w zakresie 
ustanowienia dla poszczególnych sektorów 
kryteriów dotyczących rozpoznawania 
krytycznej infrastruktury UE ze 
szczególnym uwzględnieniem łączności 
stacjonarnej i ruchomej, a także w zakresie 
prowadzenia dyskusji na temat unijnych 
zasad i wytycznych dotyczących 
odporności i stabilności internetu, oraz 
oczekuje na dalsze budowanie konsensusu 
w tym względzie wśród państw 
członkowskich;

10. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
dotychczas wykonaną przez europejskie 
forum państw członkowskich w zakresie 
ustanowienia dla poszczególnych sektorów
kryteriów dotyczących rozpoznawania 
europejskiej krytycznej infrastruktury ze 
szczególnym uwzględnieniem łączności 
stacjonarnej i ruchomej, a także w zakresie 
prowadzenia dyskusji na temat unijnych 
zasad i wytycznych dotyczących 
odporności i stabilności w internecie, oraz 
oczekuje na dalsze budowanie konsensusu 
w tym względzie wśród państw 
członkowskich; w tym kontekście zachęca 
forum do uzupełnienia obecnego 
podejścia ukierunkowanego na fizyczne 
zasoby infrastruktury o starania 
obejmujące również logiczne zasoby 
infrastruktury, których znaczenie dla 
skuteczności ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej będzie 
ciągle wzrastać z uwagi na rozwój 
wirtualizacji i technologii chmury;

Or. en
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Poprawka 45
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. proponuje, aby Komisja 
zapoczątkowała publiczną 
ogólnoeuropejską inicjatywę edukacyjną 
ukierunkowaną na kształcenie i 
podnoszenie świadomości prywatnych i 
korporacyjnych użytkowników końcowych 
w zakresie potencjalnych zagrożeń 
dotyczących internetu oraz stacjonarnych 
i przenośnych urządzeń TIK na każdym 
etapie łańcucha użytkowania, a także na 
promowanie bezpieczniejszych zachowań 
w sieci; przypomina w związku w tym o 
ryzyku związanym używaniem 
przestarzałego sprzętu i oprogramowania 
komputerowego; proponuje, aby zachęcać 
spółki do regularnych aktualizacji 
oprogramowania i regularnej 
modernizacji sprzętu w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
informatycznego;

Or. en

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
pakietu „Dane otwarte” i uważa, że 
stwarza on nowe możliwości zarówno dla 
rządów państw członkowskich, jak i dla 
sektora prywatnego, zwłaszcza dla MŚP; 
przypomina, że pakiet „Dane otwarte” jest 
katalizatorem i szansą rozwoju 
technologii przetwarzania danych w 
chmurze obliczeniowej (ang. cloud 
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computing) oraz ponownego 
wykorzystania danych generowanych 
przez sektor publiczny (za wyjątkiem 
danych osobowych);

Or. ro

Poprawka 47
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia przy pomocy Komisji 
programów szkoleniowych i edukacyjnych 
z zakresu bezpieczeństwa informacji 
skierowanych do krajowych organów 
ścigania i organów sądowych oraz 
właściwych agencji UE;

Or. en

Poprawka 48
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. popiera utworzenie europejskiego 
programu kształcenia dla ekspertów 
akademickich w dziedzinie bezpieczeństwa 
informacji, ponieważ będzie on miał 
pozytywny wpływ na wiedzę fachową i 
gotowość UE w zakresie ciągle 
rozwijającej się cyberprzestrzeni i 
związanych z nią zagrożeń;

Or. en
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Poprawka 49
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 10c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. proponuje, aby Komisja 
zapoczątkowała publiczną 
ogólnoeuropejską inicjatywę edukacyjną 
ukierunkowaną na kształcenie i 
podnoszenie świadomości użytkowników 
końcowych w zakresie potencjalnych 
zagrożeń dotyczących internetu oraz 
stacjonarnych i przenośnych urządzeń 
TIK na każdym etapie łańcucha 
użytkowania, a także na promowanie 
bezpieczniejszych zachowań w sieci;

Or. en

Poprawka 50
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności, swobodnemu 
przepływowi informacji i dobrobytowi, a 
także chroniącej prywatność i inne 
wolności obywatelskie; uważa, że w tej 
strategii należy szczegółowo określić 

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności, swobodnemu 
przepływowi informacji i dobrobytowi, a 
także chroniącej prywatność i inne 
wolności obywatelskie; uważa, że w tej 
strategii należy szczegółowo określić 
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zasady, cele, metody, instrumenty i 
rozwiązania polityczne (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne 
dla ukierunkowania krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z 
krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu;

zasady, cele, metody, instrumenty i 
rozwiązania polityczne (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne 
dla ukierunkowania krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z 
krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu, oraz dla 
ustanowienia minimalnych standardów 
odporności wśród państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności, swobodnemu 
przepływowi informacji i dobrobytowi, a 
także chroniącej prywatność i inne 
wolności obywatelskie; uważa, że w tej 
strategii należy szczegółowo określić 
zasady, cele, metody, instrumenty i 
rozwiązania polityczne (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne 
dla ukierunkowania krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z 
krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu;

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą
oraz otwartymi standardami, które 
sprzyjają innowacyjności, swobodnemu 
przepływowi informacji i dobrobytowi, a 
także chroniącej prywatność i inne 
wolności obywatelskie; uważa, że w tej 
strategii należy szczegółowo określić 
zasady, cele, metody, instrumenty i 
rozwiązania polityczne (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne 
dla ukierunkowania krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z 
krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu;
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Poprawka 52
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności, swobodnemu 
przepływowi informacji i dobrobytowi, a 
także chroniącej prywatność i inne
wolności obywatelskie; uważa, że w tej 
strategii należy szczegółowo określić 
zasady, cele, metody, instrumenty i 
rozwiązania polityczne (zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne 
dla ukierunkowania krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z 
krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu;

11. wzywa Komisję do przedłożenia do 
końca 2012 r. wniosku w sprawie 
kompleksowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu 
o jasno sformułowaną terminologię; jest 
zdania, że celem strategii na rzecz 
bezpieczeństwa internetu powinno być 
utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej 
zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności i dobrobytowi 
poprzez swobodny przepływ informacji 
oraz zapewnienie skutecznej ochrony 
prywatności i innych wolności 
obywatelskich; uważa, że w tej strategii 
należy szczegółowo określić zasady, cele, 
metody, instrumenty i rozwiązania 
polityczne (zarówno wewnętrzne jak i 
zewnętrzne) niezbędne dla ukierunkowania 
krajowych i unijnych wysiłków na rzecz 
zapewnienia bezpiecznych, ciągłych, 
niezawodnych i odpornych usług 
powiązanych zarówno z krytyczną 
infrastrukturą, jak i ogólnym korzystaniem 
z internetu;

Or. en

Poprawka 53
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. pilnie wzywa Komisję do 
zaproponowania sprawnego mechanizmu 
mającego na celu koordynację wdrażania 
i regularnego aktualizowania strategii na 
rzecz bezpieczeństwa internetu; 
mechanizm ten powinien być wsparty 
wystarczającymi zasobami 
administracyjnymi, eksperckimi i 
finansowymi oraz umożliwiać 
opracowanie stanowiska UE dotyczącego 
spraw związanych z bezpieczeństwem 
internetu wspólnie z wewnętrznymi i 
międzynarodowymi zainteresowanymi 
podmiotami;

Or. en

Poprawka 54
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku w sprawie unijnych ram w 
zakresie powiadamiania o naruszeniach 
bezpieczeństwa w krytycznych sektorach 
(technologie informacyjno-komunikacyjne, 
usługi finansowe, energia, transport, 
dostawy wody i żywności) w celu
informowania państw członkowskich i 
użytkowników o incydentach, atakach i 
zakłóceniach w cyberprzestrzeni;

12. wzywa Komisję do opublikowania 
zaleceń w zakresie powiadamiania o 
naruszeniach bezpieczeństwa/danych 
osobowych w krytycznych sektorach 
(technologie informacyjno-komunikacyjne, 
usługi finansowe, energia, transport, 
dostawy wody i żywności) w celu
powiadamiania właściwych organów
państw członkowskich i użytkowników o
incydentach, atakach i zakłóceniach w 
cyberprzestrzeni;

Or. en

Poprawka 55
Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku w sprawie unijnych ram w 
zakresie powiadamiania o naruszeniach 
bezpieczeństwa w krytycznych sektorach 
(technologie informacyjno-
komunikacyjne, usługi finansowe, 
energia, transport, dostawy wody i 
żywności) w celu informowania państw 
członkowskich i użytkowników o 
incydentach, atakach i zakłóceniach w 
cyberprzestrzeni;

12. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku w sprawie unijnych ram w 
zakresie powiadamiania o naruszeniach 
bezpieczeństwa w krytycznych sektorach, 
zwłaszcza sektorze TIK i usług 
finansowych, a także energii, transportu, 
dostaw wody i żywności, w celu 
informowania państw członkowskich i 
użytkowników o incydentach, atakach i 
zakłóceniach w cyberprzestrzeni;

Or. en

Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje 
europejskie partnerstwo na rzecz 
przetwarzania danych w chmurze 
obliczeniowej oraz zobowiązanie Komisji 
do opracowania do końca lipca 2012 r. 
europejskiej strategii na rzecz 
przetwarzania danych w chmurze 
obliczeniowej; zwraca się do Komisji, aby 
strategii towarzyszył plan działania 
gwarantujący aktywny udział UE w 
dziedzinie przetwarzania danych w 
chmurze obliczeniowej; jest zdania, że 
plan działania powinien dotyczyć: 
poszanowania praw podstawowych, prawa 
do prywatności i ochrony danych 
osobowych; partnerstwa publiczno-
prywatnego na rzecz rozwoju chmury 
obliczeniowej UE; norm, certyfikacji, 
ochrony danych, interoperacyjności, 
bezpieczeństwa prawnego, własności 
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danych, odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo danych i zarządzania
nimi, wytycznych i standardowych modeli 
w odniesieniu do umów o świadczenie 
usług (umowa o gwarantowanym 
poziomie usług – ang. Service Level 
Agreement) oraz umów użytkownika 
końcowego (ang. End User Agreements); 
oraz wymaganych środków finansowych;

Or. ro

Poprawka 57
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. pilnie wzywa Komisję do zwiększenia 
dostępności statystycznie 
reprezentatywnych danych dotyczących 
kosztów ataków cybernetycznych w UE, 
państwach członkowskich i przemyśle 
(zwłaszcza w sektorze usług finansowych i 
TIK) poprzez zwiększenie zdolności 
gromadzenia danych planowanego 
europejskiego centrum ds. walki z 
cyberprzestępczością, które ma zostać 
utworzone do 2013 r., zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe 
oraz innych inicjatyw Komisji, takich jak 
europejski system wymiany informacji i 
wczesnego ostrzegania, aby zapewnić 
systematyczne składanie sprawozdań i 
współdzielenie danych dotyczących 
ataków cybernetycznych oraz innych form 
cyberprzestępczości szkodzących 
europejskiemu przemysłowi i państwom 
członkowskim, a w ten sposób wesprzeć 
egzekwowanie prawa;

Or. en
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Poprawka 58
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że główną siłą napędową 
rozwoju i wykorzystania technologii 
mających zwiększać bezpieczeństwo 
internetu jest przemysł TIK; przypomina, 
że w politykach UE należy uwzględniać 
konieczne bodźce zachęcające w celu 
pełnego wykorzystania potencjału sektora 
przedsiębiorczości i partnerstw publiczno-
prywatnych;

13. podkreśla, że główną siłą napędową 
rozwoju i wykorzystania technologii 
mających zwiększać bezpieczeństwo 
internetu jest przemysł TIK; przypomina, 
że w politykach UE należy uwzględniać 
konieczne bodźce zachęcające w celu 
pełnego wykorzystania potencjału sektora 
przedsiębiorczości i partnerstw publiczno-
prywatnych; proponuje rozważyć 
wprowadzenie dodatkowych zachęt dla 
tego sektora w celu opracowania 
sprawniejszych planów ochrony 
infrastruktury zgodnie z dyrektywą 
2008/114/WE;

Or. en

Poprawka 59
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że główną siłą napędową 
rozwoju i wykorzystania technologii 
mających zwiększać bezpieczeństwo 
internetu jest przemysł TIK; przypomina, 
że w politykach UE należy uwzględniać
konieczne bodźce zachęcające w celu 
pełnego wykorzystania potencjału sektora 
przedsiębiorczości i partnerstw publiczno-
prywatnych;

13. podkreśla, że główną siłą napędową 
rozwoju i wykorzystania technologii 
mających zwiększać bezpieczeństwo 
internetu jest przemysł TIK; przypomina, 
że w politykach UE należy unikać 
zakłócania rozwoju europejskiej 
gospodarki internetowej oraz uwzględnić
konieczne bodźce zachęcające w celu 
pełnego wykorzystania potencjału sektora 
przedsiębiorczości i partnerstw publiczno-
prywatnych;
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Poprawka 60
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
objęcia ataków cybernetycznych (tj. 
phishingu profilowanego, oszustw 
internetowych itp.) surowszymi sankcjami 
karnymi;

Or. en

Poprawka 61
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy) – tytuł 3 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

III. WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Or. en

Poprawka 62
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że współpraca 
międzynarodowa stanowi zasadniczy 

14. przypomina, że współpraca 
międzynarodowa stanowi zasadniczy 
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instrument w zakresie wdrażania 
skutecznych środków bezpieczeństwa 
cybernetycznego; uznaje, że obecnie UE 
nie jest czynnie zaangażowana w sposób 
trwały w procesy współpracy 
międzynarodowej i dialogi dotyczące 
bezpieczeństwa cybernetycznego; wzywa 
Komisję i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do rozpoczęcia 
konstruktywnego dialogu ze wszystkimi 
państwami mającymi podobne podejście 
do sprawy w celu wypracowania 
wspólnego zrozumienia i polityk 
zmierzających do podniesienia poziomu 
odporności internetu i krytycznej 
infrastruktury; uważa, że UE powinna 
jednocześnie w sposób stały uwzględniać 
kwestie bezpieczeństwa internetu w 
zakresie swoich stosunków zewnętrznych, 
między innymi podczas opracowywania 
różnych instrumentów finansowania;

instrument w zakresie wdrażania 
skutecznych środków bezpieczeństwa 
cybernetycznego; uznaje, że obecnie UE 
nie jest czynnie zaangażowana w sposób 
trwały w procesy współpracy 
międzynarodowej i dialogi dotyczące 
bezpieczeństwa cybernetycznego; wzywa 
Komisję i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do rozpoczęcia 
konstruktywnego dialogu ze wszystkimi 
państwami mającymi podobne podejście 
do sprawy w celu wypracowania 
wspólnego zrozumienia i polityk 
zmierzających do podniesienia poziomu 
odporności internetu i krytycznej 
infrastruktury; uważa, że UE powinna 
jednocześnie w sposób stały uwzględniać 
kwestie bezpieczeństwa internetu w 
zakresie swoich stosunków zewnętrznych, 
między innymi podczas opracowywania 
różnych instrumentów finansowania lub 
przystępowania do międzynarodowych 
umów obejmujących wymianę i 
przechowywanie wrażliwych danych;

Or. en

Poprawka 63
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że współpraca 
międzynarodowa stanowi zasadniczy 
instrument w zakresie wdrażania 
skutecznych środków bezpieczeństwa 
cybernetycznego; uznaje, że obecnie UE 
nie jest czynnie zaangażowana w sposób 
trwały w procesy współpracy 
międzynarodowej i dialogi dotyczące 
bezpieczeństwa cybernetycznego; wzywa 
Komisję i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do rozpoczęcia 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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konstruktywnego dialogu ze wszystkimi 
państwami mającymi podobne podejście 
do sprawy w celu wypracowania 
wspólnego zrozumienia i polityk 
zmierzających do podniesienia poziomu 
odporności internetu i krytycznej 
infrastruktury; uważa, że UE powinna 
jednocześnie w sposób stały uwzględniać 
kwestie bezpieczeństwa internetu w 
zakresie swoich stosunków zewnętrznych, 
między innymi podczas opracowywania 
różnych instrumentów finansowania;

Or. en

Poprawka 64
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa pozytywne skutki Konwencji 
Rady Europy o cyberprzestępczości, 
podpisanej w 2001 r. w Budapeszcie; 
oprócz zachęcania kolejnych krajów do 
podpisania i ratyfikowania przedmiotowej 
konwencji ESDZ powinna jednocześnie 
zawrzeć dwustronne i wielostronne 
porozumienia w sprawie bezpieczeństwa 
internetu i odporności z 
międzynarodowymi partnerami o 
podobnych poglądach;

Or. en

Poprawka 65
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie, 
na szczycie UE-USA w listopadzie 2010 r., 
grupy roboczej UE-USA ds. 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
cyberprzestępczości, oraz wspiera jej 
wysiłki na rzecz opracowania niezbędnego 
zbioru norm mających sprzyjać współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa cyfrowego;

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie, 
na szczycie UE-USA w listopadzie 2010 r., 
grupy roboczej UE-USA ds. 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
cyberprzestępczości, oraz wspiera jej 
wysiłki na rzecz opracowania niezbędnego 
zbioru norm mających sprzyjać współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa cyfrowego; z 
zadowoleniem przyjmuje wspólne 
opracowanie przez Komisję i rząd USA, 
pod patronatem grupy roboczej UE-USA, 
wspólnego programu i planu działania na 
rzecz wspólnych/zsynchronizowanych 
międzykontynentalnych ćwiczeń w 
dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego w 2012/2013 r.;

Or. en

Poprawka 66
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie, 
na szczycie UE-USA w listopadzie 2010 r., 
grupy roboczej UE-USA ds. 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
cyberprzestępczości, oraz wspiera jej 
wysiłki na rzecz opracowania niezbędnego 
zbioru norm mających sprzyjać 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
bezpieczeństwa cyfrowego;

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie, 
na szczycie UE-USA w listopadzie 2010 r., 
grupy roboczej UE-USA ds. 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
cyberprzestępczości, oraz wspiera jej 
wysiłki na rzecz uwzględnienia kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa internetu w 
dialogu w sprawie polityki 
transatlantyckiej;

Or. en
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Poprawka 67
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zachęca Komisję i Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji do uczestnictwa w dialogach z 
najważniejszymi zainteresowanymi 
podmiotami w celu opracowania 
prawnych i technicznych norm 
dotyczących cyberprzestrzeni na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en


