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Predlog spremembe 1
Urmas Paet
Poročevalec

Poročilo A9-0234/2021
Urmas Paet
Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU
(2020/2256(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je predsednica Komisije v 
svojem govoru o stanju v Uniji leta 2021 
poudarila potrebo po politiki EU na 
področju kibernetske obrambe;
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Predlog spremembe 2
Urmas Paet
Poročevalec

Poročilo A9-0234/2021
Urmas Paet
Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU
(2020/2256(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so različni državni akterji, na 
primer Rusija, Kitajska in Severna Koreja, 
vpleteni v zlonamerne kibernetske 
dejavnosti, s katerimi želijo uresničiti 
politične, gospodarske ali varnostne cilje, 
pri čemer napadajo kritično infrastrukturo 
ter izvajajo kibernetsko vohunjenje in 
množični nadzor nad državljani EU, 
pomagajo pri dezinformacijskih 
kampanjah, širijo zlonamerno programsko 
opremo ter omejujejo dostop do interneta 
in onemogočajo delovanje sistemov IT; ker 
so te dejavnosti v nasprotju z mednarodnim 
pravom, človekovimi pravicami in 
temeljnimi pravicami EU, obenem pa 
ogrožajo demokracijo, javni red in 
strateško avtonomijo EU, zato se mora EU 
nanje odzvati s skupnimi močmi, na primer 
prek okvira za skupen diplomatski odziv 
EU, pri tem pa med drugim uporabiti 
omejevalne ukrepe, predvidene v zbirki 
orodij EU za kibernetsko diplomacijo;

N. ker je afera z vohunsko 
programsko opremo Pegasus razkrila, da 
se je vohunilo za številnimi novinarji, 
zagovorniki človekovih pravic, izvoljenimi 
predstavniki in drugimi državljani EU; 
ker so različni državni akterji, na primer 
Rusija, Kitajska in Severna Koreja, 
vpleteni v zlonamerne kibernetske 
dejavnosti, s katerimi želijo uresničiti 
politične, gospodarske ali varnostne cilje, 
pri čemer napadajo kritično infrastrukturo 
ter izvajajo kibernetsko vohunjenje in 
množični nadzor nad državljani EU, 
pomagajo pri dezinformacijskih 
kampanjah, širijo zlonamerno programsko 
opremo ter omejujejo dostop do interneta 
in onemogočajo delovanje sistemov IT; ker 
so te dejavnosti v nasprotju z mednarodnim 
pravom, človekovimi pravicami in 
temeljnimi pravicami EU, obenem pa 
ogrožajo demokracijo, javni red in 
strateško avtonomijo EU, zato se mora EU 
nanje odzvati s skupnimi močmi, na primer 
prek okvira za skupen diplomatski odziv 
EU, pri tem pa med drugim uporabiti 
omejevalne ukrepe, predvidene v zbirki 
orodij EU za kibernetsko diplomacijo;
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