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Pozměňovací návrh 1
Urmas Paet

Zpráva A9-0234/2021
Urmas Paet
Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany
(2020/2256(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že předsedkyně 
Komise ve svém projevu o stavu Unie v 
roce 2021 zdůraznila potřebu politiky EU 
v oblasti kybernetické obrany;
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Pozměňovací návrh 2
Urmas Paet

Zpráva A9-0234/2021
Urmas Paet
Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany
(2020/2256(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že různé státní 
subjekty, jako je Rusko, Čína a Severní 
Korea, jsou zapojeny do nepřátelských 
kybernetických činností při plnění 
politických, hospodářských a 
bezpečnostních cílů, mezi něž patří útoky 
na kritickou infrastrukturu, kybernetická 
špionáž a masové sledování občanů EU, 
napomáhání dezinformačním kampaním, 
šíření škodlivého softwaru a omezování 
přístupu k internetu a fungování 
informačních systémů; vzhledem k tomu, 
že tyto činnosti opomíjejí a porušují 
mezinárodní právo, lidská práva a základní 
práva EU a ohrožují demokracii, 
bezpečnost, veřejný pořádek a strategickou 
autonomii EU, a měly by proto vyžadovat 
společnou reakci EU, například 
prostřednictvím rámce pro společnou 
diplomatickou reakci EU, včetně použití 
omezujících opatření plánovaných pro 
soubor nástrojů EU pro diplomacii 
v oblasti kybernetiky;

N. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
se skandálem špionážního softwaru 
Pegasus vyšlo najevo, že byl špehován 
velký počet novinářů, bojovníků za lidská 
práva, volených zástupců a dalších 
občanů EU; vzhledem k tomu, že různé 
státní subjekty, jako je Rusko, Čína 
a Severní Korea, jsou zapojeny do 
nepřátelských kybernetických činností při 
plnění politických, hospodářských a 
bezpečnostních cílů, mezi něž patří útoky 
na kritickou infrastrukturu, kybernetická 
špionáž a masové sledování občanů EU, 
napomáhání dezinformačním kampaním, 
šíření škodlivého softwaru a omezování 
přístupu k internetu a fungování 
informačních systémů; vzhledem k tomu, 
že tyto činnosti opomíjejí a porušují 
mezinárodní právo, lidská práva a základní 
práva EU a ohrožují demokracii, 
bezpečnost, veřejný pořádek a strategickou 
autonomii EU, a měly by proto vyžadovat 
společnou reakci EU, například 
prostřednictvím rámce pro společnou 
diplomatickou reakci EU, včetně použití 
omezujících opatření plánovaných pro 
soubor nástrojů EU pro diplomacii 
v oblasti kybernetiky;
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