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Висенте Мигел Гарсес Рамон 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B7-0386/2013 

IMCO, AFET 

Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност: отворено, безопасно и сигурно 

киберпространство 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че технологията е 

основа за развитието на 

киберпространството и постоянното 

адаптиране към технологичните 

промени е от съществено значение за 

подобряване на устойчивостта и 

безопасността на киберпространството 

на ЕС; като има предвид, че трябва да 

бъдат предприети мерки, за да се 

гарантира, че законодателството е 

синхронизирано с актуалното развитие 

на технологиите, като се позволи 

ефективното разкриване и преследване 

на киберпрестъпниците и защитата на 

жертвите на киберпрестъпността; 

Л. като има предвид, че технологията е 

основа за развитието на 

киберпространството и постоянното 

адаптиране към технологичните 

промени е от съществено значение за 

подобряване на устойчивостта и 

безопасността на киберпространството 

на ЕС; като има предвид, че трябва да 

бъдат предприети мерки, за да се 

гарантира, че законодателството е 

синхронизирано с актуалното развитие 

на технологиите, като се позволи 

ефективното разкриване и преследване 

на киберпрестъпниците и защитата на 

жертвите на киберпрестъпността; като 

има предвид, че стратегията на ЕС за 

киберсигурност  трябва да включва 

мерки, фокусирани върху 

осведомеността, образованието, 

разработването на екипи за незабавно 

реагиране при компютърни 

инциденти, развитието на вътрешен 

пазар за продукти и услугите в 

областта на киберсигурността, 

както и насърчаването на 

инвестициите в изследванията, 

развитието и иновациите;    
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Предложение за резолюция B7-0386/2013 

IMCO, AFET 

Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност: отворено, безопасно и сигурно 

киберпространство 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че политиката на Съюза в 

областта на киберсигурността следва да 

предвижда сигурна и надеждна цифрова 

среда, основана и предназначена да 

гарантира защита и опазване на 

свободите и спазването на основните 

права в онлайн средата, както са 

установени в Хартата на ЕС и в член 16 

от ДФЕС, по-конкретно правото на 

неприкосновеност на личния живот и на 

защита на данните; счита, че следва да 

бъде отделено специално внимание на 

закрилата на децата в онлайн средата; 

7. подчертава, че политиката на Съюза в 

областта на киберсигурността следва да 

предвижда сигурна и надеждна цифрова 

среда, основана и предназначена да 

гарантира защита и опазване на 

свободите и спазването на основните 

права в онлайн средата, както са 

установени в Хартата на ЕС и в член 16 

от ДФЕС, по-конкретно правото на 

неприкосновеност на личния живот и на 

защита на данните; счита, че следва да 

бъде отделено специално внимание на 

закрилата на децата в онлайн средата, 

както и че Съюзът и държавите 

членки следва да гарантират 

мрежова неутралност и всеобщо 

право на комуникации и на всички 

свързани с тях услуги; счита, че 

киберсигурността следва да бъде 

регулирана по начин, който да не 

допуска възможност за прилагане на 

преценка; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. счита, че по-конкретно работната 

група ЕС-САЩ относно 

киберсигурността и 

киберпрестъпленията следва да служи 

за инструмент, с който ЕС и САЩ да 

обменят по целесъобразност най-добри 

практики относно политиките в 

областта на киберсигурността;  

отбелязва в тази връзка, че областите, 

свързани с киберсигурността, като 

услугите, зависещи от сигурното 

функциониране на мрежовите и 

информационните системи, ще бъдат 

включени в предстоящите преговори на 

трансатлантическото партньорство в 

областта на търговията и инвестициите; 

47. счита, че по-конкретно работната 

група ЕС-САЩ относно 

киберсигурността и 

киберпрестъпленията следва да служи 

за инструмент, с който ЕС и САЩ да 

обменят по целесъобразност най-добри 

практики относно политиките в 

областта на киберсигурността;  

отбелязва в тази връзка, че областите, 

свързани с киберсигурността, като 

услугите, зависещи от сигурното 

функциониране на мрежовите и 

информационните системи, ще бъдат 

включени в предстоящите преговори на 

трансатлантическото партньорство в 

областта на търговията и инвестициите, 

което следва да бъде сключено по 

начин, който да защитава 

суверенитета на ЕС и 

независимостта на институциите 

му; 

Or. en 

 


