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10.4.2019 A8-0084/189

Pozměňovací návrh 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Report A8-0084/2019
Julia Reda
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou 
bezpečnost a síť národních koordinačních center
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. posilovat spolupráci mezi civilní a 
obranou oblastí s ohledem na technologie a 
aplikace dvojího užití v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, a to plněním 
těchto úkolů:

vypouští se

a) podporovat členské státy a 
zúčastněné strany ze sféry průmyslu a 
výzkumu, pokud jde o výzkum, vývoj a 
nasazení;

b) přispívat ke spolupráci mezi 
členskými státy podporováním vzdělávání, 
odborné přípravy a cvičení;

c) spojovat zúčastněné strany v zájmu 
podpory synergií mezi civilním a 
obranným výzkumem a trhy v oblasti 
kybernetické bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění

Středisko by mělo mít čistě civilní úkoly a cíle.



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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0084/190

Pozměňovací návrh 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Report A8-0084/2019
Julia Reda
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou 
bezpečnost a síť národních koordinačních center
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. posilovat synergie mezi civilním a 
obranným rozměrem kybernetické 
bezpečnosti v souvislosti s Evropským 
obranným fondem, a to plněním těchto 
úkolů:

vypouští se

a) poskytovat poradenství, sdílet 
odborné znalosti a usnadňovat spolupráci 
mezi příslušnými zúčastněnými stranami;

b) řídit nadnárodní projekty 
kybernetické obrany na žádost členských 
států, a tak působit jako projektový 
manažer ve smyslu nařízení XXX 
[nařízení, kterým se zřizuje Evropský 
obranný fond].

Or. en

Odůvodnění

Středisko by mělo mít čistě civilní úkoly a cíle.
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10.4.2019 A8-0084/191

Pozměňovací návrh 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Report A8-0084/2019
Julia Reda
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou 
bezpečnost a síť národních koordinačních center
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kompetenční centrum spolupracuje 
s příslušnými orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, včetně Agentury Evropské 
unie pro bezpečnost sítí a informací, 
skupiny pro reakci na počítačové hrozby 
(CERT-EU), Evropské služby pro vnější 
činnost, Společného výzkumného střediska 
Komise, Výkonné agentury pro výzkum, 
Výkonné agentury pro inovace a sítě, 
Evropského centra pro boj proti 
kyberkriminalitě zřízeného při Europolu a 
Evropské obranné agentury.

1. Kompetenční centrum spolupracuje 
s příslušnými orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, včetně Agentury Evropské 
unie pro bezpečnost sítí a informací, 
skupiny pro reakci na počítačové hrozby 
(CERT-EU), Evropské služby pro vnější 
činnost, Společného výzkumného střediska 
Komise, Výkonné agentury pro výzkum, 
Výkonné agentury pro inovace a sítě, 
Evropského centra pro boj proti 
kyberkriminalitě zřízeného při Europolu.

Or. en

Odůvodnění

Středisko by mělo mít čistě civilní úkoly a cíle.


