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GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā, lai izveidotu digitālu vienoto 

tirgu un lai tas sekmīgi darbotos, ir 

ārkārtīgi svarīgi vairot paļāvību un 

uzticēšanos tiešsaistes videi; 

 

Grozījums Nr.  2 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ab. tā kā tai pašā laikā efektīvs datu 

aizsardzības tiesiskais regulējums 

nodrošinās patērētājiem un uzņēmumiem 

iespēju gūt labumu no digitālā vienotā 

tirgus un ļaus risināt ar kibernoziedzību 

saistītus jautājumus; 

 

Grozījums Nr.  3 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā savienojamība starp 

cilvēkiem, vietām un lietām arvien 

palielinās un tādējādi lietu interneta (IoT) 

ierīces kļūst par ideālu mērķi 

kibernoziedzniekiem, 

I. tā kā savienojamība starp 

cilvēkiem, vietām un lietām arvien 

palielinās un rada paaugstinātu 

kibernoziedzības risku, jo lietu interneta 

(IoT) ierīces bieži vien nav tik labi 

aizsargātas kā ar internetu savienotās 

tradicionālās ierīces un tāpēc tās kļūst par 

ideālu mērķi kibernoziedzniekiem, 
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Grozījums Nr.  4 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a uzsver, ka kibernoziedzība spēcīgi 

ietekmē digitālā vienotā tirgus darbību, 

mazinot uzticēšanos digitālo pakalpojumu 

sniedzējiem, samazinot pārrobežu 

darījumus un būtiski kaitējot digitālo 

pakalpojumu patērētāju interesēm; 

 

Grozījums Nr.  5 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. mudina dalībvalstis sekmēt 

informācijas apmaiņu par grūtībām, ar 

kurām tās saskaras cīņā pret 

kibernoziedzību, kā arī par risinājumiem, 

lai šīs grūtības novērstu; 

11. mudina dalībvalstis sekmēt 

informācijas apmaiņu par grūtībām, ar 

kurām tās saskaras cīņā pret 

kibernoziedzību, kā arī par risinājumiem, 

lai šīs grūtības novērstu; šajā sakarā 

aicina Komisiju veicināt efektīvu 

sadarbību un sekmēt informācijas 

apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, 

lai paredzētu un pārvaldītu iespējamos 

riskus, kā paredzēts Kiberdrošības 

direktīvā; 

 

Grozījums Nr.  6 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt 

informētības palielināšanas kampaņas, lai 

nodrošinātu, ka pilsoņi, jo īpaši bērni un 

citi neaizsargāti lietotāji, un privātais 

sektors ir informēti par kibernoziedzības 

radītajiem riskiem, un lai veicinātu tādus 

drošības pasākumus kā šifrēšana; 

13. aicina Komisiju un dalībvalstis sākt 

informētības palielināšanas kampaņas, lai 

nodrošinātu, ka pilsoņi, jo īpaši bērni, 

nepilngadīgie un citi neaizsargāti lietotāji, 

un privātais sektors ir informēti par 

kibernoziedzības radītajiem riskiem, un lai 

veicinātu tādus drošības pasākumus kā 

šifrēšana; 
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Grozījums Nr.  7 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. uzskata, ka sadarbības uzlabošana 

ar pakalpojumu sniedzējiem ir galvenais 

elements, lai pastiprinātu un racionalizētu 

savstarpējās tiesiskās palīdzības un 

savstarpējās atzīšanas procedūras; 

16. uzskata, ka sadarbības uzlabošana 

starp kompetentajām iestādēm un 
pakalpojumu sniedzējiem ir galvenais 

elements, lai pastiprinātu un racionalizētu 

savstarpējās tiesiskās palīdzības un 

savstarpējās atzīšanas procedūras; 

  

Grozījums Nr.  8 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16.a uzskata, ka ES un dalībvalstu 

iestādēm vajadzētu būt pilnvarām pieņemt 

pagaidu pasākumus, jo īpaši tādus kā 

tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas 

digitālas vietnes, pakalpojuma vai konta 

slēgšana, lai nepieļautu, ka patērētājiem 

tiek nodarīts nopietns un nelabojams 

kaitējums, taču ar nosacījumu, ka tiek 

ievērotas ES pilsoņu pamattiesības, datu 

aizsardzības noteikumi un valsts tiesību 

akti; 

 

Grozījums Nr.  9 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzskata, ka lieka birokrātija 

nedrīkst kavēt programmatūras 

izstrādātājus un aparatūras ražotājus 

ieviest jauninājumus; mudina privātā 

sektora dalībniekus īstenot brīvprātīgus 

pasākumus, piemēram, IoT uzticamības 

marķējuma izveidi, kuru mērķis ir 

pastiprināt uzticēšanos programmatūras un 

aparatūras drošībai; 

17. uzskata, ka inovatīvas 

programmatūras izstrādātāju un 

datoraparatūras ražotāju interesēs ir 

ieguldīt kibernoziegumu nepieļaušanas 

risinājumos; šajā sakarā mudina privātā 

sektora dalībniekus īstenot brīvprātīgus 

pasākumus, piemēram, noteikt standartus, 

kuru mērķis ir pastiprināt uzticēšanos 

programmatūras un aparatūras drošībai, 

piemēram, izveidot IoT uzticamības 
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marķējumu, kas izstrādāts, pamatojoties 

uz tādiem attiecīgiem ES tiesību aktiem kā 

Kiberdrošības direktīva; 

 

Grozījums Nr.  10 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina Komisiju ierosināt tiesību 

aktus, kuros būtu noteiktas skaidras 

definīcijas, sodu minimums par nepatiesu 

ziņu izplatīšanu un naida kurināšanu 

tiešsaistē, attiecīgie interneta 

pakalpojumu sniedzēju pienākumi un sodi 

neatbilstības gadījumos; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  11 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. aicina Komisiju izpētīt, kā uzlabot 

pakalpojumu sniedzēju atbildības tiesisko 

regulējumu un kā uzlabot tiesisko 

regulējumu, lai varētu noteikt ES 

pienākumu reaģēt uz ārvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu iesniegtiem 

pieprasījumiem; 

19. aicina Komisiju izpētīt iespējas, kā 

uzlabot pakalpojumu sniedzēju un 

starpnieku atbildību un tiesisko 

regulējumu, lai varētu noteikt ES 

pienākumu reaģēt uz ārvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu iesniegtiem 

pieprasījumiem, ņemot vērā 

proporcionalitātes principu, nolūkā 

nepieļaut tādu pasākumu īstenošanu, kas 

varētu kavēt brīvības veikt 

uzņēmējdarbību un pakalpojumu 

sniegšanas brīvības īstenošanu vai 

mazināt šo brīvību pievilcību; 

 

Grozījums Nr.  12 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a uzskata, ka ir nepieciešami 
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Komisijas norādījumi par starpnieku 

atbildības regulējuma īstenošanu, lai 

tiešsaistes platformas varētu pildīt savus 

pienākumus un ievērot noteikumus par 

atbildību, lai stiprinātu tiesisko noteiktību 

un lai palielinātu lietotāju uzticēšanos; 

aicina Komisiju šajā sakarā veikt 

turpmākus pasākumus un atgādina, ka 

Direktīva par elektronisko tirdzniecību 

atbrīvo starpniekus no atbildības par 

saturu tikai tad, ja viņiem ir neitrāla vai 

pasīva loma attiecībā uz pārraidīto un/vai 

mitināto saturu, taču tajā ir arī noteikta 

prasība nekavējoties reaģēt, lai dzēstu 

saturu vai atspējotu piekļuvi šādam 

saturam gadījumā, ja starpnieks apzinās, 

ka izdara pārkāpumu vai nelikumīgu 

darbību vai ka informācija ir nelikumīga; 

 

Grozījums Nr.  13 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. aicina dalībvalstis noteikt 

tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem tādus 

pašus šifrēšanas pienākumus, kādus 

piemēro tradicionālo telekomunikāciju 

pakalpojumu sniedzējiem; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  14 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, ka nelikumīgs tiešsaistes 

saturs būtu nekavējoties jādzēš; šajā 

saistībā atzinīgi vērtē sasniegumus 

nelikumīga tiešsaistes satura bloķēšanā un 

dzēšanā, taču uzsver, ka ir nepieciešama 

stingrāka platformas pakalpojuma 

sniedzēju apņemšanās reaģēt ātri un 

efektīvi; 

21. uzskata, ka jautājumi, kas saistīti 

ar nelikumīgu tiešsaistes saturu, jārisina 

efektīvi, tostarp ierobežojot piekļuvi 
tiešsaistes saturam vai īstenojot 

izņemšanas procedūras; šajā saistībā 

atzinīgi vērtē sasniegumus nelikumīga 

tiešsaistes satura bloķēšanā un dzēšanā, 

taču uzsver, ka ir nepieciešama stingrāka 

kompetento iestāžu un digitālo 
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pakalpojumu sniedzēju apņemšanās reaģēt 

ātri un efektīvi; 

 

Grozījums Nr.  15 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 21.a prasa piemērot pieeju “sekot 

naudai”, kā noteikts 2015. gada 9. jūnija 

rezolūcijā par virzību uz atjaunotu 

vienprātību par intelektuālā īpašuma 

tiesību īstenošanu: ES rīcības plāns1, 

pamatojoties uz Direktīvā par elektronisko 

tirdzniecību un Intelektuālā īpašuma 

tiesību piemērošanas direktīvā noteikto 

tiesisko regulējumu; 

 

1 OV C 407, 4.11.2016., 25. lpp. 

 

Grozījums Nr.  16 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 21.b uzsver, ka starpnieku ierobežota 

atbildība ir būtiska, lai aizsargātu 

interneta atvērtību, pamattiesības, 

juridisko noteiktību un inovāciju, kā 

noteikts 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

par virzību uz Digitālā vienotā tirgus 

aktu1; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 

sniegt norādījumus, lai palīdzētu 

tiešsaistes platformām arī nodrošināt 

atbilstību Direktīvai par elektronisko 

tirdzniecību; aicina Komisiju šajā sakarā 

veikt turpmākus pasākumus un atgādina, 

ka platformas, kuru loma nav neitrāla 

saskaņā ar Direktīvas par elektronisko 

tirdzniecību definīciju, nevar pretendēt uz 

atbrīvojumu no atbildības; 

 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 
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