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10.4.2019 A8-0084/189

Predlog spremembe 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 
Emmanuel Maurel
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0084/2019
Julia Reda
Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter 
mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. s krepitvijo sodelovanja med 
civilnim in obrambnim področjem v zvezi 
s tehnologijami in aplikacijami z dvojno 
rabo na področju kibernetske varnosti, in 
sicer z opravljanjem naslednjih nalog:

črtano

(a) s podporo držav članic ter 
industrijskih in raziskovalnih 
zainteresiranih strani pri raziskavah, 
razvoju in uvedbi;

(b) s prispevanjem k sodelovanju med 
državami članicami tako, da se podpira 
izobraževanje, usposabljanje in vaje;

(c) z združevanjem zainteresiranih 
strani za spodbujanje sinergij med civilnim 
in obrambnim vidikom raziskav in trgov 
kibernetske varnosti;

Or. en

Obrazložitev

Naloge in cilji centra bi morali biti izključno civilne narave.
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10.4.2019 A8-0084/190

Predlog spremembe 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 
Emmanuel Maurel
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0084/2019
Julia Reda
Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter 
mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. izboljševati sinergijske učinke med 
civilnimi in obrambnimi vidiki kibernetske 
varnosti v zvezi z evropskim obrambnim 
skladom z opravljanjem naslednjih nalog:

črtano

(a) s svetovanjem, izmenjavo 
strokovnega znanja in olajševanjem 
sodelovanja med ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi;

(b) z upravljanjem večnacionalnih 
projektov na področju kibernetske 
obrambe, kadar jih zahtevajo države 
članice, s čimer deluje kot vodja projekta v 
smislu Uredbe XXX [uredba o vzpostavitvi 
Evropskega obrambnega sklada].

Or. en

Obrazložitev

Naloge in cilji centra bi morali biti izključno civilne narave.
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10.4.2019 A8-0084/191

Predlog spremembe 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 
Emmanuel Maurel
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0084/2019
Julia Reda
Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter 
mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Strokovni center sodeluje z 
ustreznimi institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije, vključno z Agencijo 
Evropske unije za varnost omrežij in 
informacij, skupino za odzivanje na 
računalniške grožnje za evropske 
institucije, organe in agencije (CERT-EU), 
Evropsko službo za zunanje delovanje, 
skupnim raziskovalnim središčem 
Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave, 
Evropskim centrom za boj proti kibernetski 
kriminaliteti pri Europolu in Evropsko 
obrambno agencijo.

1. Strokovni center sodeluje z 
ustreznimi institucijami, organi, uradi in 
agencijami Unije, vključno z Agencijo 
Evropske unije za varnost omrežij in 
informacij, skupino za odzivanje na 
računalniške grožnje za evropske 
institucije, organe in agencije (CERT-EU), 
Evropsko službo za zunanje delovanje, 
skupnim raziskovalnim središčem 
Komisije, Izvajalsko agencijo za raziskave, 
Evropskim centrom za boj proti kibernetski 
kriminaliteti pri Europolu.

Or. en

Obrazložitev

Naloge in cilji centra bi morali biti izključno civilne narave.


