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7.7.2015 B8-0676/1 

Изменение  1 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0676/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Европейска програма за сигурност 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. подчертава, че терористичните 

организации и организираните 

престъпни групи все повече използват 

киберпространството за улесняване на 

различни форми на престъпност и че 

киберпрестъпността и улесняваната от 

интернет престъпност са сериозна 

заплаха за гражданите на ЕС и за 

икономиката на ЕС; отбелязва, че 

киберпрестъпността изисква нов подход 

по отношение на сътрудничеството в 

областта на правоприлагането и 

съдебното сътрудничество в ерата на 

цифровите технологии; посочва, че 

новото развитие на технологиите 

увеличава мащаба и скоростта на 

въздействието на киберпрестъпността и 

призовава следователно Комисията да 

извърши задълбочен анализ на 

правомощията на правоприлагащите и 

съдебните органи и техните правни и 

технически способности, онлайн и 

офлайн, така че да им се даде 

възможност да се борят срещу 

киберпрестъпността ефективно, като 

същевременно подчертава, че всички 

мерки за прилагане трябва строго да 

зачитат основните права, да са 

необходими и пропорционални и да 

спазват правото на ЕС и националното 

право; призовава по-специално 

Комисията да гарантира, че правото на 

45. подчертава, че терористичните 

организации и организираните 

престъпни групи все повече използват 

киберпространството за улесняване на 

различни форми на престъпност и че 

киберпрестъпността и улесняваната от 

интернет престъпност са сериозна 

заплаха за гражданите на ЕС и за 

икономиката на ЕС; отбелязва, че 

киберпрестъпността изисква нов подход 

по отношение на сътрудничеството в 

областта на правоприлагането и 

съдебното сътрудничество в ерата на 

цифровите технологии; посочва, че 

новото развитие на технологиите 

увеличава мащаба и скоростта на 

въздействието на киберпрестъпността и 

призовава следователно Комисията да 

извърши задълбочен анализ на 

правомощията на правоприлагащите и 

съдебните органи и техните правни и 

технически способности, онлайн и 

офлайн, така че да им се даде 

възможност да се борят срещу 

киберпрестъпността ефективно, като 

същевременно подчертава, че всички 

мерки за прилагане трябва строго да 

зачитат основните права, да са 

необходими и пропорционални и да 

спазват правото на ЕС и националното 

право; призовава по-специално 

Комисията да гарантира, че правото на 
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използване на криптиране остава 

непроменено в целия Европейски съюз 

и че държавите членки не прилагат 

мерки за отнемане или ограничаване 

на това право; изисква Комисията да 

предостави на звеното за сигнализиранe 

за незаконно съдържание в интернет на 

Европол допълнителните ресурси, 

необходими за неговото 

функциониране, вместо да предприема 

вътрешно преразпределение на 

длъжности, включително персонал на 

Европейския център за борба с 

киберпрестъпността, който не трябва да 

страда от недостиг на персонал; 

използване на криптиране остава 

непроменено в целия Европейски съюз 

и че държавите членки не прилагат 

мерки, които накърняват правото на 

физическите лица да използват 

криптиране, въпреки че 

прихващането на съобщения в 

контекста на полицейско разследване 

или съдебно производство може 

винаги да бъде възможно със 

съответното съдебно разрешение; 

изисква Комисията да предостави на 

звеното за сигнализиранe за незаконно 

съдържание в интернет на Европол 

допълнителните ресурси, необходими за 

неговото функциониране, вместо да 

предприема вътрешно преразпределение 

на длъжности, включително персонал на 

Европейския център за борба с 

киберпрестъпността, който не трябва да 

страда от недостиг на персонал; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/2 

Изменение  2 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0676/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Европейска програма за сигурност  

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. противопоставя се на идеята за 

използване на въоръжени безпилотни 

летателни апарати и безпилотни 

разузнавателни летателни апарати, 

особено в Северна Африка, като 

инструмент в борбата срещу 

миграцията и представителите на 

организираната престъпност, 

участващи в трафика на хора; 

настоятелно призовава върховния 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и заместник-председател на 

Комисията да представи проект на обща 

позиция относно използването на 

въоръжени безпилотни летателни 

апарати в съответствие с резолюцията 

на Парламента от 27 февруари 2014 г. 

относно използването на въоръжени 

безпилотни летателни апарати
1
; 

____________ 
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26. противопоставя се на идеята за 

използване на въоръжени безпилотни 

летателни апарати, особено в Северна 

Африка, като инструмент за борба с 

незаконната миграция; настоятелно 

призовава върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

заместник-председател на Комисията да 

представи проект на обща позиция 

относно използването на въоръжени 

безпилотни летателни апарати в 

съответствие с резолюцията на 

Парламента от 27 февруари 2014 г. 

относно използването на въоръжени 

безпилотни летателни апарати
1
; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 

 

Or. en 

 

 


