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26.10.2015 B8-1092/1 

Grozījums Nr.  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a pauž nožēlu par to, ka Apvienotā 

Karaliste 2014. gadā pieņēma Datu 

saglabāšanas un izmeklēšanas pilnvaru 

aktu (DRIPA), kas ne tikai ļauj 

izlūkošanas un drošības dienestiem 

turpināt izmantot mehānismus datu 

saglabāšanai lielos apjomos pēc tam, kad 

Eiropas Savienības Tiesa savā nolēmumā 

pasludināja Direktīvu 2006/24/EK par 

spēkā neesošu, bet arī paplašina 

pārtveršanas pilnvaru teritoriālo 

pārklājumu; uzsver, cik svarīgs ir 

Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas 

nolēmums lietā David Davis un citi / 

Secretary of State for the Home 

Department, kurā Augstākā tiesa lēma, ka 

2014. gada DRIPA tā pašreizējā formā ir 

prettiesisks, jo tajā trūkst drošības 

pasākumu un tas ir pretrunā Savienības 

tiesībām, vienlaikus dodot Apvienotās 

Karalistes valdībai deviņu mēnešu laiku 

atbilstošu aizsardzības pasākumu 

ieviešanai; šajā saistībā atzinīgi vērtē 

Apvienotās Karalistes ar terorisma 

apkarošanu saistīto tiesību aktu 

neatkarīgā pārbaudītāja ziņojumu, kurā 

tiek pieprasīta Apvienotās Karalistes 

novērošanas likumu pilnīga pārskatīšana, 

tiesu iestāžu īstenota uzraudzība attiecībā 

uz privātas komunikācijas pārtveršanu un 

lielāka pārredzamība novērošanas 
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pilnvaru noteikšanas un izmantošanas 

jomā; aicina Apvienotās Karalistes 

valdību pienācīgi ņemt vērā ziņojumā 

ietvertos ieteikumus; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Grozījums Nr. 2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.b pauž dziļas bažas par Francijas jauno 

likumprojektu par uzraudzības 

pasākumiem attiecībā uz starptautisko 

elektronisko komunikāciju (Proposition 

de loi relative aux mesures de surveillance 

des communications électroniques 

internationales), ko Francijas Nacionālā 

asambleja pieņēma 2015. gada 1. oktobrī 

un kas atļauj pārtvert visus elektroniskās 

komunikācijas datus, kuri ir nosūtīti vai 

saņemti no ārvalstīm, tādējādi legalizējot 

miljoniem cilvēku masveida novērošanu 

Francijā un ārvalstīs; jo īpaši uzsver, ka 

tiesību akta projekts neietver nekādu 

nozīmīgu neatkarīgas pārraudzības un 

kontroles mehānismu un nepieprasa 

iepriekšēju tiesas atļauju attiecībā uz 

komunikācijas pārtveršanu, un ka tas ne 

tikai samazina cilvēktiesību aizsardzību, 

kaut vai tikai tādēļ, ka pārtveršanas 

pamatojumam pietiek ar faktu, ka 

komunikācija šķērso robežu, bet ar to tiek 

arī pavājināti aizsardzības pasākumi 

atkarībā no attiecīgās personas atrašanās 

vietas; šajā saistībā atgādina, ka masveida 

novērošana ir nopietna iejaukšanās 

iedzīvotāju pamattiesībās un ka paredzēto 

pasākumu projekts būtu pretrunā ar ES 

Pamattiesību hartu un Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju; oficiāli aicina 
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Francijas parlamentu noraidīt šo 

likumprojektu; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Grozījums Nr.  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.c atkārtoti pauž bažas par 2002. gada 

Izlūkošanas un drošības akta 

pārskatīšanu Nīderlandē; atbalsta 

Dessens vadītās Pārskatīšanas komisijas 

2013. gada 2. decembra ieteikumus, kuru 

mērķis ir stiprināt Nīderlandes 

izlūkošanas dienestu pārredzamību, 

kontroli un uzraudzību; aicina Nīderlandi 

atturēties no izlūkdienestu pilnvaru 

paplašināšanas tādā veidā, kas ļauj 

nemērķtiecīgu novērošanu lielā apmērā 

attiecināt arī uz nevainīgu iedzīvotāju 

komunikāciju pa kabeļiem; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Grozījums Nr.  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver Eiropas Savienības Tiesas 

2014. gada 8. aprīļa nolēmuma nozīmi, 

kurā Direktīva 2006/24/EK par datu 

saglabāšanu atzīta par spēkā neesošu; 

atgādina, ka Tiesa ir atzinusi, ka šā tiesību 

akta iejaukšanās pamattiesībās uz 

privātumu ir jāierobežo līdz strikti 

nepieciešamajam minimumam; 

7. uzsver Eiropas Savienības Tiesas 

2014. gada 8. aprīļa nolēmuma nozīmi, 

kurā Direktīva 2006/24/EK par datu 

saglabāšanu atzīta par spēkā neesošu; 

atgādina, ka Tiesa ir atzinusi, ka šā tiesību 

akta iejaukšanās pamattiesībās uz 

privātumu ir jāierobežo līdz strikti 

nepieciešamajam minimumam; uzsver, ka 

šis spriedums rada jaunu aspektu, jo 

Tiesa īpaši atsaucas uz konkrētu Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas judikatūru saistībā ar 

„vispārējām uzraudzības programmām” 

un tagad tādus pašus principus, kas izriet 

no konkrētās Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

judikatūras, ir efektīvi iekļāvusi ES 

tiesību aktos šajā jomā; uzsver, ka tādēļ ir 

paredzams, ka arī Tiesa turpmāk 

piemēros tādu pašu argumentāciju, kad tā 

saskaņā ar Pamattiesību hartu izvērtēs 

citu ES un dalībvalstu tiesību aktu šajā 

pašā „vispārējo uzraudzības programmu” 

jomā spēkā esamību; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Grozījums Nr.  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.a atgādina, ka ES noslēgtajiem 

starptautiskiem nolīgumiem ir augstāks 

spēks nekā ES sekundārajiem tiesību 

aktiem, un tādēļ uzsver nepieciešamību 

nodrošināt, lai jumta līgums neierobežo 

datu subjekta tiesības un aizsardzības 

pasākumus, kas attiecas uz datu 

nosūtīšanu saskaņā ar ES tiesību aktiem; 

tādēļ mudina Komisiju veikt sīkāku 

novērtējumu par to, kā tieši jumta 

nolīgums ietekmētu un mijiedarbotos ar 

ES tiesisko regulējumu personas datu 

aizsardzības jomā, tostarp, attiecīgi, 

pašreizējo Padomes Pamatlēmumu, Datu 

aizsardzības direktīvu (46/95/EK) un 

gaidāmo datu aizsardzības direktīvu un 

regulu; aicina Komisiju iesniegt tiesību 

novērtējuma ziņojumu par šo jautājumu 

Parlamentam pirms ratifikācijas 

procedūras sākšanas;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Grozījums Nr.  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.a mudina Komisiju izvērtēt Tiesas 

2015. gada 6. oktobra nolēmuma Schrems 

lietā (C-362/14) juridisko ietekmi un sekas 

saistībā ar nolīgumiem ar trešām valstīm 

par personas datu pārsūtīšanu, piemēram, 

ES un ASV Teroristu finansēšanas 

izsekošanas programmas (TFTP) 

nolīgumu, pasažieru datu reģistra (PDR) 

nolīgumiem, ES un ASV jumta nolīgumu 

un citiem instrumentiem saskaņā ar ES 

tiesību aktiem, kas paredz personas datu 

vākšanu un apstrādi; 

Or. en 



 

AM\1077019LV.doc  PE570.926v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

26.10.2015 B8-1092/7 

Grozījums Nr. 7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. norāda, ka Komisija ir ierosinājusi 

izskatīt lēmuma par privātuma "drošības 

zonu" atcelšanu kā iespēju tad, ja netiks 

panākts pieņemams konstatēto problēmu 

risinājums; aicina Komisiju apsvērt 

privātuma “drošības zonas” alternatīvas 

un ziņot par šo jautājumu līdz 2015. gada 

beigām; 

svītrots 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Grozījums Nr.  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. aicina Komisiju sagatavot dalībvalstīm 

paredzētas pamatnostādnes par to, kā 

nodrošināt visu instrumentu, kas saistīti ar 

personas datu vākšanu nolūkā novērst, 

atklāt, izmeklēt noziedzīgus nodarījumus 

un saukt pie atbildības par tiem, atbilstību 

Tiesas 2014. gada 8. aprīļa spriedumam 

par datu saglabāšanu; jo īpaši atzīmē 

minētā sprieduma 58. un 59. punktu, kurā 

skaidri prasīta nevis visaptveroša, bet 

drīzāk mērķtiecīga datu vākšanas pieeja; 

41. aicina Komisiju sagatavot dalībvalstīm 

paredzētas pamatnostādnes par to, kā 

nodrošināt visu instrumentu, kas saistīti ar 

personas datu vākšanu nolūkā novērst, 

atklāt, izmeklēt noziedzīgus nodarījumus 

un saukt pie atbildības par tiem, atbilstību 

Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 

8. aprīļa spriedumiem par datu saglabāšanu 

(Lietas C-293/12 un C-594/12) un 

2015. gada 6. oktobra spriedumam par 

„drošības zonu” (Lieta C-362/14); jo īpaši 

atzīmē sprieduma par datu saglabāšanu 

58. un 59. punktu un „drošības zonas” 

sprieduma 93. un 94. punktu, kuros 

skaidri prasīta nevis visaptveroša, bet 

drīzāk mērķtiecīga datu vākšanas pieeja; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Grozījums Nr.  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  41.a uzsver, ka jaunākajā judikatūrā un it 

īpaši Eiropas Savienības Tiesas 

2014. gada 8. aprīļa spriedumā par datu 

saglabāšanu kā juridiska prasība ir 

skaidri minēts pierādīt nepieciešamību un 

samērīgumu jebkādiem pasākumiem, kas 

paredz tādu personas datu vākšanu un 

izmantošanu, kas var potenciāli pārkāpt 

tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 

neaizskaramību un tiesības uz personas 

datu aizsardzību; pauž nožēlu par to, ka 

lēmumu pieņemšanas procesā politiski 

apsvērumi bieži apdraud atbilstību šiem 

tiesību principiem; aicina Komisiju kā 

labāka regulējuma programmas daļu 

nodrošināt visu ES tiesību aktu augstu 

kvalitāti, atbilstību visām tiesību normām, 

judikatūrai un ES Pamattiesību hartai; 

iesaka visu tiesībaizsardzības un drošības 

pasākumu, kas ietver personas datu 

izmantošanu un vākšanu, ietekmes 

novērtējumā vienmēr ietvert 

nepieciešamības un proporcionalitātes 

pārbaudi; 

Or. en 

 

 


