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DIGITĀLĀ PROGRAMMA EIROPAI

Kopš 1995. gada informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir veicinājušas
produktivitātes pieaugumu un izaugsmi ES[1]. IKT jēdziens attiecas uz daudzām un
dažādām tehnoloģijām, sākot no informācijas tehnoloģijām (IT), telekomunikācijām,
apraides līdzekļiem, visu veidu audio un video materiālu apstrādes un pārraides un līdz pat
tīklā veiktām kontroles un uzraudzības funkcijām. Pēdējās trijās desmitgadēs tehnoloģiskā
konverģence ir padarījusi neskaidras robežas starp telekomunikācijām, raidīšanu un IT.
Viedtālruņi, planšetdatori un internetam pieslēgti televizori ir vislabākie piemēri. Lai
gan lineārā apraide joprojām ir galvenais informācijas izplatīšanas un izklaides veids
Eiropā, arvien vairāk ir pieejams audiovizuālais saturs pēc pieprasījuma, un strauji
pieaugošais 4G – drīzumā jau 5G – pieslēgumu skaits, kā arī “lietiskā interneta” attīstība,
piemēram, internetam pieslēgti automobiļi, nēsājamas ierīces un sensori, internetam piešķir
visuresamības dimensiju.

JURIDISKAIS PAMATS

Lai gan Līgumos nav īpašu noteikumu par IKT, ES var attiecīgi rīkoties šādās nozaru
un horizontālajās politikas jomās: rūpniecības politika (LESD 173. pants), konkurences
politika (LESD 101.–109. pants), tirdzniecības politika (LESD 206. un 207. pants), Eiropas
komunikāciju tīkli (EKT) (LESD 170.–172. pants), pētniecība, tehnoloģijas attīstība un kosmoss
(LESD 179.–190. pants), tiesību aktu tuvināšana (LESD 114. pants), preču brīva aprite (LESD
28., 30., 34. un 35. pants), personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu un kapitāla brīva aprite
(LESD 45.–66. pants), izglītība, arodmācība, jaunatne un sports (LESD 165. un 166. pants) un
kultūra (LESD 167. pants). Šie visi ir Digitālās programmas Eiropai galvenie elementi.

MĒRĶI

Atbilstoši Lisabonas stratēģijai[2] Digitālā programma Eiropai[3] (DPE) tika radīta kā viena
no septiņām pamatiniciatīvām Komisijas pieņemtajā stratēģijā “Eiropa 2020”. To publicēja
2010. gada maijā, un tā paredz noteikt izšķirošu lomu IKT izmantošanai, ja Eiropa līdz
2020. gadam vēlas sasniegt savus vērienīgos mērķus. Stratēģijā “Eiropa 2020” ir akcentēts
tas, cik svarīgi ir ieviest platjoslas pakalpojumus, lai Eiropas Savienībā veicinātu sociālo
iekļautību un konkurētspēju. DPE izvirzīja mērķus attiecībā uz platjoslas pieslēgumu: 1)
platjoslas pamatpakalpojumu pārklājums 100 % ES pilsoņu, 2) ātrs platjoslas pieslēgums līdz
2020. gadam: platjoslas pārklājums 30 Mb/s vai vairāk 100 % ES pilsoņu, 3) īpaši ātrs platjoslas
pieslēgums līdz 2020. gadam: 50 % Eiropas mājsaimniecību jābūt pieslēgumam ar ātrumu
virs 100 Mb/s. 2016. gada 14. septembra paziņojumā “Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Tās mērķis ir padarīt ES “par konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku pasaulē ar
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ar darbavietām, kuru kļūst arvien vairāk un kuras kļūst arvien labākas, un ar plašāku
sociālo kohēziju”: sk. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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savienojamība. Virzība uz Eiropas Gigabitu sabiedrību”[4] Komisija ierosināja Parlamentam
un Padomei pārskatīt gigabitu savienojumu mērķus 2025. gadam visiem nozīmīgākajiem
sociālajiem un ekonomiskajiem virzītājiem, piemēram, skolām, transporta mezgliem un
galvenajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī digitāli intensīviem uzņēmumiem.
Ar šādiem ātrumiem internets kļūst par patiesu globālās komunikācijas rīku, ko veido
augsts interaktivitātes līmenis, pastāvīgi pieslēgti un viegli paplašināmi sensori, procesori un
uzglabāšanas iekārtas, lai gan, ja šādi pieslēguma mērķi tiks sasniegti, būs vairāk jāpievēršas
mobilajai un satelītu dimensijai[5], jomai, kurā Komisija cenšas gūt panākumus ar dokumentu
“5G Eiropai. Rīcības plāns”[6].

SASNIEGUMI

Sadarbībā ar Globālo interneta politikas novērošanas centru (GIPO) Komisija izveidoja
platformu giponet.org, kura sāka darbību 2015. gada 22. aprīlī un kuras uzdevums ir
demokratizēt interneta pārvaldību un padarīt to lietotājam draudzīgāku[7].
Līdz ar Direktīvu 89/552/EEK (“Televīzijas bez robežām direktīva” (TBR direktīva)), ko
atjaunināja ar Direktīvu 2007/65/EK (audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīvu) un
“Elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tiesisko regulējumu” (Direktīva 96/19/EK
un tās 2002. gada aprīļa un 2009. gada novembra pārskatītās versijas), ar kuru no 1998. gada
1. janvāra telekomunikāciju tirgus ir atvērts brīvai konkurencei, ES tagad ir attīstīta lietotāju
tiesību un patērētāju aizsardzības sistēma, tostarp:
— vienotais Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numurs 112 (Direktīva 2009/136/

EK), palīdzības dienesta tālruņa numurs 116000 bērnu pazušanas gadījumiem, palīdzības
bērniem dienesta tālruņa numurs 116111 un emocionālā atbalsta dienesta tālruņa numurs
116123;

— tiesības nomainīt fiksēto vai mobilo operatoru vienas darbdienas laikā, saglabājot savu
sākotnējo numuru, proti, numura pārnesamība (Direktīva 2009/136/EK);

— zemākas cenas par elektronisko komunikāciju[8], kas galu galā novedīs pie viesabonēšanas
maksas atcelšanas (līdz 2017. gada jūnijam)[9];

— vispārējs platjoslas pamatpakalpojumu pārklājums, pateicoties galvenokārt mobilo un
satelīta platjoslas pakalpojumu attīstībai;

— ES augstākā līmeņa domēns (TLD) (Regula (EK) Nr. 733/2002);

— tiesību akti par privātumu (Direktīva 2009/136/EK) un datu aizsardzību (Direktīva 95/46/
EK), kas vēl tiks uzlaboti ar gaidāmo datu aizsardzības regulējuma reformu (Regula (ES)
Nr. 2016/679 un Direktīva 2016/680)[10];

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DTN=0587&DTA=2016&qid=1479721827129&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
[5]Sk. “Streaming and Online Access to Content and Services” (“Straumēšana un tiešsaistes piekļuve saturam
un pakalpojumiem”), pētījums sagatavots Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas
uzdevumā, 2014. gads, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, 31. lpp.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Regula (ES) Nr. 531/2012, OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.
[9]Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2015/2120, OV L 310, 26.11.2015., 1. lpp.
Komisija, Parlaments un Padome 2015. gada jūnijā panāca vienošanos, ko Parlaments pēc tam oficiāli
pieņēma 2015. gada oktobrī: sk. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf un http://
www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151022IPR98802/dr%C4%ABz-vairs-neb%C5%ABs-j
%C4%81maks%C4%81-par-viesabon%C4%93%C5%A1anu
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=LV

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0587&DTA=2016&qid=1479721827129&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0587&DTA=2016&qid=1479721827129&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— tiešsaistes platforma strīdu izšķiršanai starp patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē[11].

Lai uzlabotu valstu regulatīvo procedūru saderību, Eiropas Elektronisko komunikāciju
regulatoru iestāde (BEREC) (sk. Regulu (EK) Nr. 1211/2009) nodrošina sadarbību starp valstu
regulatoriem un Komisiju, veicinot labāko praksi un kopējas pieejas, vienlaikus izvairoties
no nekonsekventa regulējuma, kas varētu izkropļot konkurenci vienotajā telekomunikāciju
tirgū. Attiecībā uz spektra pārvaldību radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmā
ir noteikti politiskie virzieni un mērķi radiofrekvenču spektra stratēģiskajai plānošanai un
saskaņošanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību tajās Savienības politikas jomās, kurās
izmanto spektru, piemēram, elektronisko komunikāciju, pētniecības, tehnoloģiju attīstības
un kosmosa, transporta, enerģētikas un audiovizuālās politikas jomās. Attiecībā uz tīkla
un informācijas drošību (NIS) ar Regulu (EK) Nr. 460/2004 ir izveidota Eiropas Tīklu un
informācijas drošības aģentūra (ENISA), un tās pilnvaras Parlaments vēl pastiprināja, 2013. gada
16. aprīlī pieņemot rezolūciju[12]. Kopš 1999. gada ir pieņemta virkne daudzgadu programmu
par drošāku internetu. 2016. gada 6. jūlijā Parlaments un Padome parakstīja direktīvu par
pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā
Savienībā.[13] Turklāt Parlaments pieņēma regulu, kas paredz to, ka visiem transportlīdzekļiem,
kas ražoti pēc 2018. gada aprīļa, obligāti jābūt aprīkotiem ar “eCall” tehnoloģiju[14].

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments atbalsta noturīgu un attīstītu IKT politiku un ir bijis ļoti aktīvs šīs jomas tiesību aktu
pieņemšanā. EP ir arī pastāvīgi veicinājis pievēršanos IKT jautājumiem, pieņemot patstāvīgos
ziņojumus, uzdodot daudzus jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski vai rakstiski, izstrādājot
pētījumus[15], rīkojot darbseminārus[16] un pieņemot atzinumus un rezolūcijas, kā arī aicinot
labāk saskaņot valstu centienus Eiropas mēroga pakalpojumu jomā un stiprināt ES atbalstu
pētniecībai un izstrādei IKT jomā[17].
Parlaments ir norādījis uz vajadzību izmantot digitālās dividendes spektru, lai visiem
pilsoņiem nodrošinātu piekļuvi platjoslas pakalpojumiem, un ir uzsvēris, ka ir vajadzīga
turpmāka rīcība, lai nodrošinātu vispārēju un ātrdarbīgu piekļuvi platjoslas pakalpojumiem,
kā arī digitālās prasmes un kompetences visiem pilsoņiem un patērētājiem[18]. Parlaments
arī uzsver drošības nozīmi kibertelpā[19], lai nodrošinātu stabilu privātuma un pilsonisko
brīvību kopumā aizsardzību digitālajā vidē. Vienlaikus Parlaments stingri atbalsta tehnoloģisko
neitralitāti, tīkla neitralitāti un tīkla brīvības Eiropas iedzīvotājiem, kā arī pasākumus attiecībā
uz piekļuvi pakalpojumiem un lietojumprogrammām, izmantojot telekomunikācijas tīklus,
un šo pakalpojumu un lietojumprogrammu izmantošanu, vienlaikus ievērojot iedzīvotāju
pamattiesības un brīvības; šādiem pasākumiem arī jānodrošina, ka interneta pakalpojumu

[11]Platforma ir pieejama: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ un papildu informāciju var atrast: http://
ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par
pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194,
19.7.2016., 1. lpp.).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents
[17]“Ubiquitous Development of the Digital Single Market” (“Vienotā digitālā tirgus vispārējā attīstība”) ir pētījums,
kas sagatavots Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā, 2013., http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]OV C 81 E, 15.3.2011., 45. lpp.
[19]OV C 332 E, 15.11.2013., 22. lpp.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops%23documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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sniedzēji nemazina lietotāju iespējas piekļūt saturam un lietojumprogrammām un/vai izmanto
pašu izvēlētus pakalpojumus[20].
Parlaments ar tiesību aktu palīdzību sistemātiski stiprina šīs garantijas. Tas ir viesabonēšanas
tarifu atcelšanas un tīkla neitralitātes standartu izstrādes procesa priekšgalā[21]. Parlaments
uzsāka un pabeidza svarīgu likumdošanas darbu pie Direktīvas par pasākumiem ātrdarbīgu
elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai[22] un Regulas par elektronisko
identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū[23].
Direktīva (ES) 2016/680[24] tika pieņemta 2016. gada 27. aprīlī. Tās mērķis ir nodrošināt,
ka fizisku personu aizsardzības efektīvai piemērošanai attiecībā uz personas datu apstrādi
ir pamattiesību statuss. Turklāt Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši Regulu (ES)
Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti[25]. Šīs regulas mērķis ir novērst sadrumstalotību datu aizsardzības īstenošanā visā
Savienībā, juridisko nenoteiktību, un tāda uzskata izplatīšanos sabiedrībā, ka eksistē ievērojami
riski attiecībā uz fizisku personu aizsardzību, jo īpaši darbībām tiešsaistē.
Nesen Parlaments sekmīgi pabeidza likumdošanas darbu pie datu aizsardzības sistēmu un
kiberdrošības noteikumu reformas (direktīva par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta
līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā (2013/0027(COD))).
Parlaments veica viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma (ACTA) pārbaudi un 2012. gada
4. jūlija normatīvajā rezolūcijā[26] atteicās sniegt piekrišanu nolīguma noslēgšanai.
Parlaments cieši uzrauga, kā Komisija īsteno digitālā vienotā tirgus stratēģijas ceļvedi un
16 iniciatīvas, kas jāpabeidz līdz 2016. gada beigām. Parlaments 2016. gada 19. janvārī
pieņēma patstāvīgo ziņojumu “Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu” (2015/2147(INI))[27].
Šajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai novērstu nepamatoto ģeogrāfisko
bloķēšanu, nodrošinātu stabilu patērētāju aizsardzību, ko piemēro gan tiešsaistes, gan bezsaistes
pirkumiem, uzlabotu pārrobežu paku piegādes, novērstu šķēršļus digitālajai inovācijai, kā
arī konsekventi ievērotu privātuma un datu aizsardzības režīmus[28]. Parlaments pašlaik veic
plašu likumdošanas darbu saistībā ar turpmākiem priekšlikumiem, kas izriet no digitālā
vienotā tirgus stratēģijas un rezolūcijas “Ceļā uz digitālā vienotā tirgus aktu”[29], pievēršoties
tādiem jautājumiem kā nepamatota ģeogrāfiskā bloķēšana[30], paku pārrobežu piegāde[31],
tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība[32], regulas par sadarbību patērētāju

[20]OV C 153 E, 31.5.2013., 128. lpp.
[21]Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2015/2120, OV L 310, 26.11.2015., 1. lpp.
[22]Direktīva 2014/61/ES, OV L 155, 23.5.2014., 1. lpp.
[23]Regula (ES) Nr. 910/2014, OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.
[24]Direktīva (ES) 2016/680, OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
[25]Regula (ES) 2016/679, OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
[26]OV C 349 E, 29.11.2013., 552. lpp.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//LV
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20160114IPR09903/j%C4%81p%C4%81rtrauc-
%C4%A3eoblo%C4%B7%C4%93%C5%A1ana-j%C4%81stimul%C4%93-e-komercija-un-digit%C4%81l%C4%81-
inov%C4%81cija
[29]Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009.
[30]Priekšlikums regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības,
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?
uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Priekšlikums regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/LV/1-2016-285-LV-F1-1.PDF
[32]Priekšlikums regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū,
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/LV/1-2015-627-LV-F1-1.PDF

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-285-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-285-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/LV/1-2015-627-LV-F1-1.PDF
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tiesību aizsardzības jomā pārskatīšana[33], audiovizuālo mediju pakalpojumi[34], līgumi par preču
tiešsaistes un cita veida distances pārdošanu[35] un līgumi par digitālā satura piegādi.[36]

Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[33]Priekšlikums Regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi
patērētāju tiesību aizsardzības jomā (2016/0148 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1477313562340&uri=CELEX:52016PC0283
[34]Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza
Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0287&qid=1477313969394&from=EN
[35]Priekšlikums direktīvai par konkrētiem aspektiem, kuri attiecas uz līgumiem par preču tiešsaistes un cita veida
distances pārdošanu, COM(2015)0635 final – 2015/0288 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&from=EN
[36]Priekšlikums direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem, COM(2015)0634
final – 2015/0287 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52015PC0634&qid=1477314332946&from=EN

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477313562340&uri=CELEX:52016PC0283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477313562340&uri=CELEX:52016PC0283
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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