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27.10.2015 B8-1092/10 

Grozījums Nr.  10 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL 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 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a aicina ES dalībvalstis neizvirzīt 

nekādas kriminālapsūdzības pret Edward 

Snowden, piešķirt viņam aizsardzību un, 

visbeidzot, nepieļaut viņa izdošanu vai 

nodošanu trešām pusēm, atzīstot viņu par 

ziņotāju un starptautisko cilvēktiesību 

aizstāvi; 

Or. en 



 

AM\1077055LV.doc  PE570.926v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.10.2015 B8-1092/11 

Grozījums Nr.  11 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE 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 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a prasa pārtraukt sarunas par TTIP līdz 

brīdim, kamēr tiks izbeigta ASV 

spiegošana Eiropas rūpniecības nozarē; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Grozījums Nr.  12 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE 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. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. iebilst pret to, ka Parlaments nav 

saņēmis nekādu oficiālu Komisijas 

paziņojumu par 13 ieteikumu īstenošanas 

stāvokli, lai gan Komisija bija apņēmusies 

to izdarīt līdz 2014. gada vasarai; uzsver, 

ka pēc Tiesas nolēmuma, ar kuru Lēmums 

Nr. 2000/520/EK atzīts par spēkā neesošu, 

tagad ir steidzami nepieciešams, lai 

Komisija sniegtu rūpīgi sagatavotu jaunāko 

informāciju par līdzšinējo sarunu gaitu un 

minētā nolēmuma ietekmi uz turpmākajām 

paziņotajām sarunām; aicina Komisiju 

nekavējoties apsvērt privātuma “drošības 

zonas” alternatīvas un nolēmuma ietekmi 

uz visiem pārējiem Direktīvas 95/46/EK 

instrumentiem, kas paredzēti personas datu 

pārsūtīšanai uz ASV, un ziņot par šo 

jautājumu līdz 2015. gada beigām;  

16. iebilst pret to, ka Parlaments nav 

saņēmis nekādu oficiālu Komisijas 

paziņojumu par 13 ieteikumu īstenošanas 

stāvokli, lai gan Komisija bija apņēmusies 

to izdarīt līdz 2014. gada vasarai; uzsver, 

ka pēc Tiesas nolēmuma, ar kuru Lēmums 

Nr. 2000/520/EK atzīts par spēkā neesošu, 

tagad ir steidzami nepieciešams, lai 

Komisija sniegtu rūpīgi sagatavotu jaunāko 

informāciju par līdzšinējo sarunu gaitu un 

minētā nolēmuma ietekmi uz turpmākajām 

paziņotajām sarunām; aicina Komisiju 

nekavējoties apsvērt privātuma “drošības 

zonas” alternatīvas un nolēmuma ietekmi 

uz visiem pārējiem instrumentiem, kas 

paredzēti personas datu pārsūtīšanai uz 

ASV, un ziņot par šo jautājumu līdz 

2015. gada beigām;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Grozījums Nr.  13 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE 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 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a atkārtoti prasa pārtraukt Teroristu 

finansēšanas izsekošanas programmas 

(TFIP) nolīgumu; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Grozījums Nr.  14 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL 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 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. pauž nožēlu, ka Komisija nav reaģējusi 

uz Parlamenta lūgumu pārbaudīt 

visaptverošas Eiropas ziņotāju aizsardzības 

programmas īstenošanas iespējas, un aicina 

Komisiju, vēlākais, līdz 2016. gada beigām 

sniegt paziņojumu šajā jautājumā; 

38. pauž nožēlu, ka Komisija nav reaģējusi 

uz Parlamenta lūgumu pārbaudīt 

visaptverošas Eiropas ziņotāju aizsardzības 

programmas īstenošanas iespējas, un aicina 

Komisiju līdz 2016. gada beigām iesniegt 

priekšlikumu direktīvai par ziņotāju 

aizsardzības minimuma līmeni 

izlūkošanas jomā Eiropā; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Grozījums Nr.  15 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL 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 

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; norāda, 

ka Tiesa savā 2015. gada 6. oktobra 

spriedumā noteica, ka nediferencēta 

masveida novērošana ietekmē privātuma 

tiesību būtību; aicina Komisiju sākt 

pienākumu neizpildes procedūru pret tām 

dalībvalstīm, kurās vēl joprojām ir spēkā 

datu saglabāšanas likumi; 

Or. en 

 

 


