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1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā 

neatkarība 

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, 

lai kļūtu par komisāru un sekmētu visas Eiropas intereses, jo īpaši jomā, par kuru Jūs 

būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas 

īstenošanu?  

Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un 

kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu 

šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā? 

Lai gan esmu ticis nominēts ļoti īpašos apstākļos, kurus mēs visi apzināmies, uzskatu, ka man 

ir plaša un nozīmīga pieredze gan konkrētajā jomā, par kuru es būtu atbildīgs, gan sekmējot 

visas Eiropas intereses. Esmu apņēmības pilns strādāt par komisāru, kas atbild par drošības 

savienību. ES pilsoņiem tā ir ļoti būtiska joma, kurā mums ir nepagurstoši jāstrādā, lai 

pastiprinātu mūsu cīņu pret terorismu un līdzekļiem, ar kuriem tas tiek atbalstīts, vienlaikus 

stiprinot mūsu aizsardzības spējas un attīstot izturētspēju visā Savienībā. Kā komisāru 

kolēģijas loceklis es būtu atbildīgs ne tikai par rezultātu gūšanu un atbalstu šajā svarīgajā 

jomā, bet arī par to, lai sadarbībā ar maniem nākamajiem kolēģiem izpildītu savu daļu, 

palīdzot Komisijai īstenot plašāku stratēģisku programmu.  

Vēlos izteikt trīs apsvērumus attiecībā uz savu kvalifikāciju un pieredzi. 

– Pirmkārt, lepojos ar to, ka esmu brits, un lepojos ar to, ka esmu eiropietis, un starp šiem 

abiem apgalvojumiem nesaskatu nekādas pretrunas. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai 

ir jāspēlē būtiska loma tajās jomās, kuras aptver šis portfelis, un Eiropas līmenī ir jādara 

vairāk, lai novērstu pārrobežu draudus un organizētās noziedzības un terorisma piegādes 

ķēdes, tādējādi pastiprinot valsts iestāžu veikto darbu. Mani tautieši 23. jūnijā nolēma pamest 

Eiropas Savienību, un mums ir jārespektē šī izvēle. Tomēr joprojām būs kopīgas problēmas, 

un būs vajadzīga cieša sadarbība. 



 – Otrkārt, manas karjeras izvēles liecina par manu uzticību Eiropas idejai. Esmu izvēlējies 

katru darbu, ko man ir bijusi privilēģija darīt, un manu karjeru ir noteicis darbs ar Eiropas 

jautājumiem. Esmu veltījis visu savu profesionālo dzīvi civildienesta ierēdņa darbam, un es 

cieši ticu civildienesta vērtībām un pienākumiem. Man ir bijusi iespēja dažādos veidos strādāt 

ar ļoti dažādiem Eiropas jautājumiem – jo īpaši ārlietu jomā – vēstniecībās Dublinā un Parīzē, 

sarunu procesos Padomē, kā biroja vadītājam diviem komisāriem un Apvienotās Karalistes 

Ārlietu ministrijas augstākā līmeņa amatpersonai, kas atbild par Eiropas jautājumiem.  

– Treškārt un visbeidzot, manai profesionālajai pieredzei būtu jāpalīdz man nekavējoties 

uzsākt darbu kā komisāram, kas atbild par drošības savienību.  Esmu strādājis ar līdzīgiem 

jautājumiem daudzos savos darbos, no kuriem pēdējais tika veikts ļoti īpašos Ziemeļīrijas 

apstākļos – vispirms kā Apvienotās Karalistes vēstnieks Īrijā un pēc tam kā Ziemeļīrijas biroja 

ģenerāldirektors; tur es varēju pats savām acīm redzēt, ko var darīt, lai uzlabotu valstu 

drošību, kāda nozīme ir pamattiesībām virzībā uz lielāku drošību un kādus izaicinājumus 

joprojām rada disidentu terorisma apkarošana.  

Esmu pārliecināts, ka šis jaunais priekšsēdētāja Junkera izveidotais amats ir tapis ļoti izšķirošā 

brīdī. Mūsu pilsoņi pamatoti gaida, ka ES būs drošības garants. Nesen veiktā Eirobarometra 

aptaujā tika konstatēts, ka terorisms ir viena no galvenajām parādībām, kas satrauc 

iedzīvotājus. Priekšsēdētāja Junkera Komisijas politikas pamatnostādnēs pārrobežu 

noziedzība un terorisms tika atzītas par ļoti nozīmīgām rīcības jomām: “[...] mums ir jācīnās 

pret terorismu un jāapkaro radikalizācija, vienlaikus garantējot, ka tiek ievērotas 

pamattiesības un vērtības, tostarp procesuālās tiesības un personas datu aizsardzība.” 

Ir pagājuši divi gadi, kopš šīs pamatnostādnes tika noformulētas, un Komisija ir aktīvi 

veicinājusi ciešāku sadarbību un labākas sistēmas. Tomēr pasaule pa šo laiku ir ļoti 

mainījusies – un ne uz labo pusi – un arvien vairāk pieaug uzbrukumu skaits Eiropas 

teritorijā. Arvien steidzamāka un būtiskāka kļūst nepieciešamība tagad pilnībā īstenot Eiropas 

Drošības programmu un virzīties uz efektīvu un patiesu drošības savienību. Ja mani iecels 

šajā amatā, es veltīšu savu laiku un īpašās zināšanas, lai palīdzētu gūt rezultātus visu ES 

pilsoņu labā. 

Pilnībā apzinos, ka manas apstiprināšanas gadījumā ir svarīgi, lai es rīkotos neatkarīgi un lai 

tas tā tiktu uztverts. Es došu zvērestu un pilnībā to ievērošu. Es arī rīkošos saskaņā ar 

visaugstākajiem ētikas standartiem, kas izklāstīti LES 17. panta 3. punktā un LESD 

245. pantā, kā arī Komisijas locekļu rīcības kodeksā un attiecīgajās pārredzamības 

procedūrās. Saskaņā ar kodeksu esmu sagatavojis interešu deklarāciju, kas ir publiski 

pieejama. Apņemos vajadzības gadījumā to atjaunināt. Es izvairīšos no jebkādām nostājām 

vai situācijām, kas varētu radīt šaubas par manu neatkarību, objektivitāti vai integritāti, un 

nekavējoties informēšu Komisijas priekšsēdētāju, ja, pildot dienesta pienākumus, rastos 

situācija, kurā būtu iespējams interešu konflikts. Kas attiecas uz nākotni, ceru, ka Jūs mani 

apstiprināsiet šim darbam, un apstiprinājuma gadījumā es veltīšu tam visu savu uzmanību. 

Vienmēr esmu centies ievērot visaugstākos civildienesta standartus integritātes jomā un 

centīšos tā rīkoties arī turpmāk. Apņemos gan pēc būtības, gan formāli izpildīt visus tagadējos 

un turpmākos pareizas rīcības un ētikas noteikumus, kas attiecas uz mani. 



2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu  

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs 

uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties tam par savu 

vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu? 

Ko konkrēti esat gatavs apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku 

sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un 

pieprasījumiem iesniegt likumdošanas iniciatīvas? Vai saistībā ar plānotajām 

iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam 

informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei? 

Ja mani apstiprinās komisāra amatā, uzskatu, ka mans uzdevums ir būt vienā komandā 

saskaņā ar jauno darba metodi, kas raksturo priekšsēdētāja Junkera Komisiju. Es strādāšu 

saskaņā ar metodi, kas ir izklāstīta man 2. augustā nosūtītajā misijas vēstulē, atbalstot 

migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāru un priekšsēdētāja pirmā vietnieka vadībā, kurš 

atbild par labāku regulējumu, iestāžu attiecībām, tiesiskumu un Pamattiesību hartu un kurš ir 

atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks šajā jomā. Lielu nozīmi piešķiru koleģialitātes principam 

un pilnībā sadarbošos ar citiem kolēģijas locekļiem, regulāri ziņojot par paveikto, veidojot 

efektīvu un reālu drošības savienību.  

Mani atbalstīs darba grupa, kas izmantos īpašās zināšanas, kādas piemīt darbiniekiem 

vairākos Komisijas ģenerāldirektorātos, kurus pārrauga Iekšlietu ģenerāldirektors. Kā norādīts 

manā misijas vēstulē – lai virzītos uz operatīvu drošības savienību, papildus sadarbībai ar 

migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāru es arī cieši sadarbošos ar vairākiem citiem 

komisāriem, tostarp klimata politikas un enerģētikas komisāru, transporta komisāru un 

digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāru.   

Pārredzamība ir demokrātisko pārmaiņu prioritātes kodols (vai: būtiskākais elements vai tml.) 

priekšsēdētāja politiskajās pamatnostādnēs. To atspoguļo arī Komisijas attiecības ar 

Parlamentu, ar kuru es strādāšu pārredzami, cenšoties izveidot atklātu, godīgu un konstruktīvu 

dialogu. 

Tāpat kā visi pārējie komisāri, saskaņā ar pamatnolīgumu es uzņemšos politisko atbildību par 

darbību jomā, kas atrodas manā pārziņā, neskarot Komisijas koleģialitātes principu. 

Kas attiecas uz turpmāko rīcību pēc Parlamenta nostājām un lūgumiem, es piemērošu 

pamatnolīguma noteikumus un savās atbildības jomās nodrošināšu, ka Komisija reaģē uz 

Parlamenta rezolūcijām vai lūgumiem, kas pausti saskaņā ar LESD 225. pantu, trīs mēnešu 

laikā pēc to pieņemšanas.  

Parlaments var paļauties uz to, ka saskaņā ar pamatnolīguma noteikumiem attiecībā pret 

Eiropas Parlamentu un Padomi es atbalstu pilnīgu vienādas attieksmes principu ievērošanu 

jautājumā par piekļuvi sanāksmēm un informācijas plūsmu. 



Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas jautājumi 

3. Prioritātes 

Kādas būs Jūsu divas galvenās prioritātes drošības jomā? 

Kādu konkrētu metodi Jūs pielietosiet, lai nodrošinātu, ka šīs divas prioritātes tiek 

sasniegtas? 

Mans ceļvedis būs Komisijas 2016. gada aprīļa paziņojums par Eiropas Drošības programmas 

īstenošanu cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību.  

Mans mērķis būs galvenokārt pievērsties šīs programmas īstenošanai, konkrētiem operatīviem 

pasākumiem, kuru gadījumā ES rīcībai var būt ietekme, lai nodrošinātu, ka mēs gūstam 

panākumus uz vietas, virzoties uz efektīvu drošības savienību. Es to darīšu tādā veidā, kas 

atbilst pamattiesībām un veicina tās. Man ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtspējīgai drošībai ir 

jāsakņojas pamattiesību ievērošanā. 

Mana pirmā prioritāte būs stiprināt mūsu kopīgo cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību 

un līdzekļiem, ar kuriem tas tiek atbalstīts. Tas nozīmē, ka ir jāliek spēcīgs uzsvars uz 

preventīvajiem pasākumiem – pirmām kārtām atturēt cilvēkus no radikalizēšanās un apkarot 

terorisma propagandu un naida kurināšanu. Turklāt ātra vienošanās par direktīvu par 

terorisma apkarošanu mums palīdzēs risināt arvien pieaugošos terorisma draudus, nodrošinot 

sistēmu, lai palīdzētu novērst konkrētas problēmas, ko rada ārvalstu kaujinieki teroristi. Mums 

ir arī jāpanāk, ka teroristiem nav pieejams finansējums un nav piekļuves šaujamieročiem un 

sprāgstvielām. Lai to sasniegtu, attiecīgajām ES aģentūrām un jo īpaši Eiropolam ir 

jāuzņemas lielāka loma, labāk sadarbojoties un efektīvāk atbalstot valsts iestādes to 

īstenotajās darbībās pret terorismu un organizēto noziedzību. 

Mana otra prioritāte būs stiprināt mūsu aizsardzības spējas pret terorismu un organizēto 

noziedzību un attīstīt mūsu izturētspēju. Vispirms mums ir jākoncentrējas uz īstenošanu: LIBE 

komitejai ir bijusi būtiska nozīme, veicot sarunas un panākot vienošanās par svarīgākajiem 

tiesību aktu priekšlikumiem; tagad tie ir jāīsteno uz vietas. Mums ir jānodrošina pienācīga 

kritiskās infrastruktūras un viegli pieejamo mērķu aizsardzība. Mums arī būtu daudz vairāk 

jāiegulda kiberdrošībā. Lai stiprinātu mūsu izturētspēju, ir arī jāuzlabo informācijas apmaiņa, 

un mums ir jāaplūko kopējā situācija IT sistēmu jomā, lai noskaidrotu, kādi uzlabojumi ir 

nepieciešami. Izturētspēju varētu pastiprināt arī pētniecība jomās, kas ir saistītas ar drošību. 

Draudi, ar kuriem saskaras ES, ir daudzveidīgi un kļūst arvien dažādāki. Drošības savienības 

portfelis aptver daudzas nozares un politikas jomas, kurās iesaistīti daudzi dažādi dalībnieki 

valstu un ES līmenī. Es veikšu savus pienākumus, strādājot ar dažādiem Komisijas 

dienestiem, lai izmantotu visas pieejamās īpašās zināšanas sadarbībai ar dalībvalstīm un it 

īpaši ar Eiropas Parlamentu. Lai īstenotu konkrētus operatīvus pasākumus jomās, kurās ES 

var panākt reālas pārmaiņas cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, būs nepieciešama 

visaugstākā koordinācijas pakāpe un kopīgs komandas darbs. 

 



4. Koordinācija  

Kādas Jūs redzat savas darba attiecības ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju, ņemot vērā to, ka Jūsu misijas vēstulē Komisijas priekšsēdētājs J. K. Junkers 

ir norādījis, ka pārstāvību Eiropas Parlamentā un Padomē to jautājumu sakarā, kas 

saistīti ar drošības savienību, parasti nodrošinās migrācijas, iekšlietu un pilsonības 

komisārs, ja vien pirmais priekšsēdētāja vietnieks, vienojoties ar migrācijas, iekšlietu un 

pilsonības komisāru, atsevišķos gadījumos nenolems citādi? 

Vai esat gatavs pēc pieprasījuma ierasties uz jautājumu laiku LIBE komitejā, lai sniegtu 

pārskatu par savu prioritāšu īstenošanu un apspriestu svarīgus tematus? 

Ja mani apstiprinās komisāra amatā, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, protams, 

būs centrālais punkts manā ciešajā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu par nozīmīgo drošības 

savienības dokumentāciju. Junkera Komisijas pamatā ir komanda, kas kopīgi strādā, lai 

īstenotu virkni starpnozaru prioritāšu. Komisāri priekšsēdētāja vietnieka vadībā strādā 

komandās. Drošības savienības īstenošana tam ir labs piemērs , un šajā nolūkā būs 

nepieciešama cieša sadarbība un atbalsts migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāram, kas 

strādā priekšsēdētāja pirmā vietnieka, kurš atbild par labāku regulējumu, iestāžu attiecībām, 

tiesiskumu un Pamattiesību hartu, vadībā, kā arī ar daudziem citiem komisāriem. Šī sadarbība 

ietvers regulāru un sistemātisku sadarbību starp komisāriem un darbu partnerībā ar Eiropas 

Parlamentu, lai attīstītu drošības savienību.  

Nevienam nebūtu jāšaubās, ka es – tāpat kā visi komisāri – saskaņā ar pamatnolīgumu 

uzskatu, ka esmu politiski atbildīgs Parlamenta priekšā. Kad mani aicinās Parlamenta priekšā, 

es būšu gatavs pilnībā un pārredzami sadarboties ar LIBE komiteju un Parlamenta plenāro 

asambleju saskaņā ar priekšsēdētāja Junkera misijas vēstuli – gan lai sniegtu informāciju un 

izskaidrojumu par Komisijas politiku, gan lai censtos noskaidrot un uzklausīt Parlamenta 

deputātu viedokļus; ceru ar daudziem no šiem deputātiem arī izveidot regulārus un ciešus 

divpusējus kontaktus.  

Esmu gatavs kopā ar LIBE komiteju izskatīt lietderīgus dialoga veidus, lai pārskatītu mana 

portfeļa prioritātes un izvērtētu, kā tas tiek īstenots, vai lai apspriestu aktuālus jautājumus gan 

ad hoc, gan strukturētākā veidā. 

5. ES iekšējās drošības efektīva īstenošana 

Kopā ar galvenajiem jautājumiem, kas attiecas uz Jūsu atbildības jomu, vai Jūs varētu 

norādīt: 

– Kādus pasākumus Jūs plānojat veikt, lai nodrošinātu pienācīgu, pilnīgu un ātru visu 

ar drošību saistīto ES pasākumu īstenošanu dalībvalstīs, tostarp izmantojot Komisijas 

pilnvaras nolūkā nodrošināt ES likumdošanas instrumentu pilnīgu transponēšanu un 

īstenošanu? Kā Jūs par to informēsiet LIBE komiteju? 

– Vai Jūs uzskatāt, ka spēkā esošie likumdošanas instrumenti ir pietiekami konsekventi, 

lai risinātu pašreizējās problēmas, jo īpaši informācijas apmaiņas jomā? Ja jā, vai Jūs 



varētu to paskaidrot sīkāk, izmantojot nesenus piemērus? Ja nē, kāda būs Jūsu 

stratēģija situācijas uzlabošanai? 

Terorisms un drošības apdraudējums, ar ko ES saskaras, ir pārrobežu un ārkārtīgi sarežģītas 

parādības. Lai tās efektīvi risinātu, ir vajadzīga stingra apņemšanās no visiem iesaistītajiem 

dalībniekiem ES un valstu līmenī, un dažādajiem dalībniekiem ir labāk jāsadarbojas.   

Pirmkārt, ir jāpievērš mērķtiecīga uzmanība, lai īstenotu to, par ko jau ir panākta vienošanās, 

un pilnībā izmantotu spēkā esošos instrumentus. Šajā ziņā es domāju, ka mēs saskarsimies ar 

dažām reālām problēmām attiecībā uz priekšlikumiem, par kuriem jau panākta vienošanās. Es 

sadarbošos ar valstu iestādēm, lai apzinātu jebkādus šķēršļus īstenošanai un piedāvātu 

juridisko palīdzību, īpašās zināšanas un, ja iespējams, finansiālu atbalstu, lai palīdzētu 

dalībvalstīm novērst minētās problēmas. Tas būs jo īpaši svarīgi attiecībā uz pasažieru datu 

reģistra direktīvu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir jāizveido pasažieru informācijas nodaļas 

datu apstrādei un apmaiņai. Es regulāri informēšu LIBE komiteju par īstenošanas virzību un 

to, kas vēl ir jāpaveic. 

Ir arī tādi jau esoši izmantojami instrumenti, kas ne vienmēr tiek pilnībā izmantoti (piemēram, 

Šengenas informācijas sistēma, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāze). 

Es vēlos noskaidrot, ko var izdarīt, lai nodrošinātu, ka mēs pilnībā izmantojam šo instrumentu 

sniegtās iespējas. Prīmes sistēma ir vēl viens piemērs šajā sakarā. Tā var ļoti palīdzēt 

identificēt noziedzniekus, kuri darbojas pāri robežām, bet ne visas dalībvalstis ir veikušas 

vajadzīgos pasākumus tās īstenošanā.  

Komisija var atbalstīt dalībvalstis šajā darbā, taču tām jāuzņemas vadība. Uzskatu, ka gan šī 

komiteja, gan Komisija var palīdzēt turpināt aktīvi mudināt to efektīvi īstenot. Atkārtotos 

politiskā līmeņa aicinājumus uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu ir jāievieš praksē 

tehniskā un operatīvā līmenī. Mans uzdevums būs šajā ziņā palīdzēt dalībvalstīm un valstu 

iestādēm. 

Var būt arī situācijas, kad mums ir jādara vēl vairāk, lai nodrošinātu tās pienācīgu īstenošanu. 

Komisija izmanto un turpinās izmantot savas pilnvaras saskaņā ar līgumu, kad tas būs 

vajadzīgs, un nepieciešamības gadījumā es nevairīšos no pārkāpuma procedūru izmantošanas.  

Kas attiecas uz manām attiecībām ar LIBE komiteju, Komisija regulāri informē Parlamentu 

par savu darbu, īstenojot ES tiesību aktus, tostarp tiesību pārkāpumus. Komisijas dienesti ir 

gatavi palīdzēt LIBE komitejai un tās locekļiem, lai sniegtu informāciju par mūsu darbu ar 

tādu pasākumu īstenošanu, kas ir saistīti ar drošību, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā vajadzību 

saglabāt pārkāpumu procedūru konfidencialitāti.   

Attiecībā uz manu darba kārtību mans ceļvedis būs 2016. gada paziņojums par drošības 

savienību. Īpaši informācijas apmaiņas jomā galvenā prioritāte ir nodrošināt, ka tiek pilnībā 

izmantoti esošie instrumenti (sk. iepriekš minēto), un iepazīties ar drošības jomā izmantoto 

informācijas sistēmu vispārējo struktūru. Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā jau ir 

uzskaitītas vairākas problēmas, kas jārisina, lai gūtu vislielāko labumu no esošajām 

informācijas sistēmām. Lai šīs sistēmas sniegtu pievienoto vērtību, vienlaikus pienācīgi 



aizsargājot personas datus, ir jānodrošina, ka valsts iestādes šajās sistēmās ievada kvalitatīvus 

datus, ka datus apstrādā pareizi un ka šīs sistēmas vajadzības gadījumā kompetentajām 

iestādēm dara pieejamu kvalitatīvu informāciju. Paziņojumā ir minēti arī trūkumi, kuru 

novēršanai varētu būt nepieciešamas papildus informācijas sistēmas, kā arī veidi, kā 

nodrošināt jau esošo sistēmu savstarpējo izmantojamību. Ja mani apstiprinās šajā amatā, mans 

uzdevums būs novērst šīs problēmas un nepilnības, pilnībā ievērojot pamattiesības un jo īpaši 

tiesības uz personas datu aizsardzību. Šajā nolūkā un lai nodrošinātu pamatu turpmākam 

darbam, ar mērķi uzlabot visu attiecīgo informācijas sistēmu savstarpējo izmantojamību, 

Komisija ir izveidojusi augsta līmeņa ekspertu grupu. Šī grupa pievērsīsies dažādu risinājumu 

juridiskiem, tehniskiem un ekspluatācijas aspektiem, lai panāktu šādu savstarpējo 

izmantojamību. Mans uzdevums ietvers arī šīs grupas darba virzīšanu, pilnīgas pārredzamības 

apstākļos LIBE komitejā, lai nodrošinātu, ka tās konstatējumi kalpo par labu pamatu kopīgām 

diskusijām ar Eiropas Parlamentu un Padomi par turpmāko rīcību. Mans mērķis ir sadarboties 

ar dažādiem Komisijas dienestiem un ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai izstrādātu kopīgu 

stratēģiju ar mērķi padarīt informācijas sistēmas, kas paredzētas ES drošībai, efektīvākas un 

lietderīgākas. 


