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Grozījums Nr. 98
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus.

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus, kā arī 
stiprinot pamattiesības, tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus.

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus, kā arī 
stiprinot tiesības uz privātumu un 
personas datu aizsardzību, preses brīvību 
un plašsaziņas līdzekļu plurālismu.
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Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir vajadzīgs, lai saskaņotu noteikumus ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 100
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot vārda un informācijas 
brīvības aizsardzības pasākumus.

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem un 
dezinformēšanas mērķiem, nodrošināt 
netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. 
Digitālā vienotā tirgus darbība būtu 
jāuzlabo, stiprinot kiberdrošību un 
juridisko noteiktību mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot 
lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un 
pastiprinot vārda un informācijas brīvības 
aizsardzības pasākumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 101
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 

(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 
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radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. 
Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas 
un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai 
tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu 
nolūkā plaši paust savu vēstījumu, 
radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un 
virzīt teroristisku darbību.

radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. 
Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas 
un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai 
tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu 
nolūkā plaši paust savu vēstījumu, 
radikalizēt, dezinformēt un vervēt, kā arī 
veicināt un virzīt teroristisku darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 102
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. 
Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas 
un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai 
tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu 
nolūkā plaši paust savu vēstījumu, 
radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un 
virzīt teroristisku darbību.

(2) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir 
svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie 
savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un 
atvieglo publiskas debates un informācijas, 
viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu 
un tādējādi būtiski veicina inovāciju, 
ekonomisko izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Savienībā. Tomēr dažos 
gadījumos trešās personas ļaunprātīgi 
izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai 
tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. 
Ārkārtēju satraukumu rada tas, ka 
teroristu grupas un to atbalstītāji 
ļaunprātīgi izmanto mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē 
izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši 
paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, 
kā arī veicināt un virzīt teroristisku 
darbību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 103
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus, un informēt iestādes par 
lietotājiem, kas tiešsaistē izliek teroristisku 
saturu.

Or. ro

Grozījums Nr. 104
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
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to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus, vienlaikus ņemot vērā 
vārda un informācijas brīvības 
fundamentālo nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
kompetentajām iestādēm apkarot 
teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, 
izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

(3) Nelikumīga teroristiska satura 
klātbūtne tiešsaistē rada nopietnas 
nelabvēlīgas sekas lietotājiem, 
iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā 
arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, 
kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj 
lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
kompetentajām iestādēm apkarot 
nelikumīgu teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem 
ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu 
attiecībā uz līdzekļiem un iespējām, kas ir 
saistītas ar to sniegtajiem pakalpojumiem, 
tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt 
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pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

Or. cs

Grozījums Nr. 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. 
gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 
2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. 
gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāuzlabo ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt teroristiska satura 
publicēšanu un pieejamību tiešsaistē un, 
neapdraudot pamattiesību ievērošanu, ir 
jāstājas pretī strauji samilztošai problēmai. 
Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties 
uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 
2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

_________________ _________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV 
L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV 
L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Or. es

Grozījums Nr. 109
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Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē, pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai un garantēt 
pamattiesību un pamatbrīvību 
aizsardzību. Ar šo tiesisko regulējumu 
iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem 
centieniem, kas tika pastiprināti ar 
Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un 
atsaukties uz Eiropas Parlamenta 
aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret 
nelikumīgu un kaitīgu saturu un uz 
Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz 
terora aktiem.

_________________ _________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Or. cs

Grozījums Nr. 110
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
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pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un tūlītējas
izņemšanas atļaušanu, kas kūda uz terora 
aktiem.

_________________ _________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem proaktīviem pasākumiem, 
pašiem par sevi nevajadzētu būt par 
iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs 
zaudē minētajā noteikumā paredzēto 
atbrīvojumu no atbildības. Šī regula 
neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras 
noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 

(5) Ar šo regulu būtu jānosaka 
konkrēti pienākumi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kas pakļauti 
lielam apjomam nelikumīga teroristiska 
satura. Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu vai pēc 
informācijas saņemšanas no kompetentās 
iestādes par nelikumīgu saturu, pašiem 
par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, 
ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā 
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Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

noteikumā paredzēto atbrīvojumu no 
atbildības. Šī regula neietekmē valstu 
iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

_________________ _________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 112
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem proaktīviem pasākumiem, 
pašiem par sevi nevajadzētu būt par 
iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs 
zaudē minētajā noteikumā paredzēto 
atbrīvojumu no atbildības. Šī regula 
neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras 
noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, kā paredzēts šajos 
noteikumos, visiem pasākumiem, ko 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic 
saskaņā ar šo regulu, to vidū jebkādiem 
proaktīviem pasākumiem, pašiem par sevi 
nevajadzētu būt par iemeslu tam, ka 
pakalpojuma sniedzējs zaudē atbrīvojumu 
no atbildības vai ka tam piemēro 
uzraudzīšanas pienākumu. Šī regula 
neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras 
noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.
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_________________ _________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 113
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Noteikumi, kuru mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu
izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai 
tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus 
darbību, šajā regulā ir noteikti, pilnībā 
ievērojot pamattiesības, kas aizsargātas 
Savienības tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, 
kas garantētas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

(6) Noteikumi, kuru mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu izmantošanu 
teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē, 
garantēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, 
šajā regulā ir noteikti, pilnībā ievērojot 
pamattiesības, kas aizsargātas Savienības 
tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, kas 
garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā.

Or. ro

Grozījums Nr. 114
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
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personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, tiesībām uz 
privātumu un personas datu aizsardzību,
kas ir galvenie plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamati un ir to 
vērtību vidū, uz kuru pamata ir dibināta 
Savienība, kompetentajām iestādēm un 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas 
demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, 
piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

Or. cs

Grozījums Nr. 115
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 

(7) Šīs regulas mērķis ir palīdzēt
aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus 
izveido piemērotus un stabilus pasākumus, 
kas nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
privātumu, kā arī personas datu 
aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas 



AM\1174973LV.docx 15/171 PE634.500v01-00

LV

izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

ietver brīvību saņemt un izplatīt 
informāciju, darījumdarbības brīvību un 
nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, 
cik liela nozīme ir vārda un informācijas 
brīvībai, kas ir viens no galvenajiem 
plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības 
pamatiem un viena no vērtībām, uz kuru 
pamata ir dibināta Savienība, 
kompetentajām iestādēm un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem 
tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā 
sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un 
samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu 
publisko debašu sekmēšanā un faktu, 
viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā 
saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
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informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

informācijas brīvībai, kā arī preses 
brīvībai un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismam, kas ir galvenais
plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības 
pamats un viena no vērtībām, uz kuru 
pamata ir dibināta Savienība, 
kompetentajām iestādēm un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem 
tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā 
sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un 
samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu 
publisko debašu sekmēšanā un faktu, 
viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā 
saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
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demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā,
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, visos 
pasākumos būtu jāizvairās no iejaukšanās
vārda un informācijas brīvībā, un, ciktāl 
iespējams, šiem pasākumiem būtu jākalpo 
teroristiska satura izplatīšanas novēršanai, 
piemērojot stigru un mērķorientētu pieeju, 
taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi 
saņemt un izplatīt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
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sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt obligātiem un samērīgiem, 
lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu, 
neietekmējot vārda brīvību, tiesības 
likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 119
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ar šo regulu nevajadzētu grozīt 
dalībvalstu pienākumu ievērot 
pamattiesības un tiesību pamatprincipus, 
kas noteikti Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā. Šīs pamattiesības 
ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt 
un izplatīt informāciju vai idejas bez 
valsts iestāžu iejaukšanās. Jebkāds šo 
pamattiesību izmantošanas ierobežojums 
šīs regulas ietvaros būtu jānosaka tiesību 
aktos un tam jābūt vajadzīgam
demokrātiskā sabiedrībā nolūkā īstenot 
šīs regulas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
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7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Šajā regulā jāņem vērā 
pamattiesības un jāievēro principi, kas 
atzīti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā. 
Konkrēti, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2011. gada 24. novembra spriedumā tika 
konstatēts, ka Eiropas Savienības tiesību 
akti, it sevišķi Direktīva 2000/31/EK1a un 
piemērojamās pamattiesības, neatbilst 
attiecībā uz interneta pakalpojumu 
sniedzēju izdotam rīkojumam ieviest 
filtrēšanas sistēmu attiecībā uz visu 
elektronisko komunikāciju, kura notiek, 
izmantojot tā pakalpojumus, kas vienlīdz 
piemērojama attiecībā uz visiem tā 
klientiem, kas ir preventīva, kuras 
izmaksas pilnībā sedz interneta 
pakalpojuma sniedzējs nodrošinātājs un 
kas ir bez ierobežojuma laikā.

_________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 
īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā 
tirgū (Direktīva par elektronisko 
tirdzniecību).

Or. en

Grozījums Nr. 121
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
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personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas.

personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības 
regulas kontekstā jo īpaši ietver iespēju 
lietotājiem apstrīdēt satura izņemšanu 
tādu pasākumu rezultātā, kurus 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
īstenojis saskaņā ar šo regulu, un tikt 
informētiem par efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem. Tāpat tas ietver 
tiesības mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un satura nodrošinātājiem 
efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus, 
piemērotos proaktīvos pasākumus vai 
sodus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes 
izdevušas izņemšanas rīkojumu, 
piemērojušas proaktīvos pasākumus vai 
sodus, vai tās dalībvalsts tiesā, kurā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību vai ir pārstāvēts.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju un satura nodrošinātāju tiesības 
tikt informētiem par visiem pieejamajiem 
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izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā,
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas.

tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un
iespēju mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un satura nodrošinātājiem 
efektīvi apstrīdēt jebkādus proaktīvus 
pasākumus, tostarp izņemšanas rīkojumus,
tās dalībvalsts tiesā vai kompetentajā tiesu 
iestādē, kurā tie veic uzņēmējdarbību vai 
ir pārstāvēti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav konkrētu noteikumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; šobrīd 
pakalpojuma sniedzējiem, kas vēlas apstrīdēt izņemšanas rīkojumu, kuru izdevusi kompetentā 
iestāde citā dalībvalstī, var nākties pārsūdzību iesniegt šajā citā dalībvalstī, un tas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam radītu būtisku slogu, izmaksas un valodas sarežģījumus. 
Tas neļaus MVU apstrīdēt izņemšanas rīkojumus.

Grozījums Nr. 123
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas.

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo 
īpaši ietver iespēju mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas. Šo tiesību pieprasījumu var 
iesniegt tās dalībvalsts tiesā, kurā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic 
savu galveno uzņēmējdarbību vai kurā 
atrodas vai uzņēmējdarbību veic tā 
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juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ir norīkojis 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls, ar ko kūda vai mudina 
izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu 
nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, vai 
popularizē piedalīšanos teroristu grupas 
darbībās. Definīcijā iekļauj saturu, kas 
sniedz norādījumus par sprāgstvielu, 
šaujamieroču vai citu ieroču vai indīgu 
vai bīstamu vielu, kā arī CBRN vielu 
izgatavošanu un lietošanu, vai arī par 
citām metodēm un paņēmieniem, tostarp 
par mērķu izvēli teroristisku nodarījumu 
izdarīšanai. Konkrēti pie šāda materiāla
pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un 
video. Novērtējot to, vai saturs ir 
teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
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pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
atbildes vēstījumu vai pētniecības nolūkos, 
panākot labu līdzsvaru starp 
pamattiesībām, tostarp jo īpaši vārda un 
informācijas brīvību, preses brīvību un 
sabiedriskās drošības vajadzībām. Ja 
izplatītais materiāls ir publicēts saskaņā 
ar satura nodrošinātāja redakcionālo 
atbildību, jebkuros lēmumos par šāda 
satura izņemšanu būtu jāņem vērā 
žurnālistikas standarti, kas izveidoti ar 
Savienības tiesībās paredzēto preses un 
mediju regulējumu, kā arī tiesības uz 
vārda brīvību un tiesības uz plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un plurālismu, kā 
paredzēts Pamattiesību hartas 11. pantā.
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 125
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par (9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
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rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt 
izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv 
šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību 
to izdarīšanā, sniedz norādījumus par 
šādu nodarījumu izdarīšanu vai 
popularizē piedalīšanos teroristu grupas 
darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas 
pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un 
video. Novērtējot to, vai saturs ir 
teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē saskaņā ar teroristu 
nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā 
regulā būtu jānosaka teroristiska satura 
definīcija. Konkrēti pie šādas informācijas 
pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un 
video. Novērtējot to, vai saturs ir 
teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).
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Or. en

Pamatojums

Teroristiska satura definīcijai ir jāatbilst teroristu nodarījumu definīcijai Direktīvā 
(ES) 2017/541.

Grozījums Nr. 126
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā 
būtu jānosaka teroristiska satura 
definīcija. Tā kā ir jāvēršas pret 
viskaitīgāko teroristisko propagandu 
tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver 
materiāls un informācija, ar ko kūda vai 
mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās.
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2017/5419. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.
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personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 127
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajai iestādei
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
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Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu. Šo 
paušanas tiesību pieprasījumu var 
iesniegt tās dalībvalsts tiesā, kurā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic 
savu galveno uzņēmējdarbību vai kurā 
atrodas vai uzņēmējdarbību veic tā 
juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ir norīkojis 
saskaņā ar šo regulu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 128
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu, cildina vai attaisno 
terorismu vai popularizē piedalīšanos 
teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie 
šādas informācijas pieder teksts, attēli, 
skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai 
saturs ir teroristisks saturs šīs regulas 
nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).
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Or. fr

Grozījums Nr. 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, pamatojoties uz 
teroristu nodarījumu definīciju Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/541, šajā regulā būtu jānosaka 
teroristiska satura definīcija. Tā kā ir 
jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt teroristu 
nodarījumus, un saturs, ko izstrādā ES 
sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai 
persona, ko var attiecināt uz šādu 
organizāciju vai personu vai ko izplata 
šādas organizācijas vai personas vārdā. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par
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par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu 
un ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 130
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret teroristisko propagandu 
tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver 
materiāls un informācija, ar ko kūda vai 
mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu 
nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, 
sniedz norādījumus par šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai popularizē piedalīšanos 
teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie 
šādas informācijas pieder teksts, attēli, 
skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai 
saturs ir teroristisks saturs šīs regulas 
nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
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konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva 
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un 
ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 
Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 
31.3.2017., 6. lpp.).

Or. cs

Grozījums Nr. 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir 
tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju izplata trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir 
tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
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audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Tādu pakalpojumu, 
piemēram, tiešsaistes enciklopēdiju, 
izglītojošu un zinātnisku repozitoriju, 
atklātā pirmkoda programmatūras 
izstrādes platformu un mākoņdatošanas 
infrastruktūras, sniedzējus, kam nav 
piekļuves klientu saturam, un 
mākoņdatošanas pakalpojuma sniedzējus 
(tostarp uzņēmumu mākoņdatošanas 
pakalpojuma sniedzējus), kuri saturu 
nedara pieejamu plašākai sabiedrībai, kā 
arī pakalpojumus citos interneta 
infrastruktūras slāņos, kas nav 
programmatūras slānis, nevajadzētu 
uzskatīt par mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem šīs regulas izpratnē. Regula 
būtu jāpiemēro arī mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kas veic 
uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir 
tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus,
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl 
tie informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu 
sabiedrībai neatkarīgi no tā, vai šī darbība 
ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. 
Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus
un publisku datņu koplietošanu tādā 
apmērā, ciktāl tie informāciju dara publiski 
pieejamu. No šīs regulas darbības jomas 
izslēdz slēgtus mākoņdatošanas un 
glabāšanas pakalpojumus, it sevišķi 
uzņēmumu risinājumus, tādus 
pakalpojumus, kas ir tīri tehniski, 
piemēram, datņu koplietošanu un citus 
mākoņdatošanas pakalpojumus, 
pakalpojumus, kurus veido preču 
pārdošana tiešsaistē, un tīri saziņas un 
citus elektronisko sakaru pakalpojumus 
Savienības tiesību aktu izpratnē. Regula 
būtu jāpiemēro arī mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kas veic 
uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
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piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir 
tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro, 
ciktāl ir iespējams identificēt un izņemt 
konkrētu saturu, uz ko attiecas šī regula,
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju apstrādā un dara 
pieejamu trešām personām neatkarīgi no tā, 
vai šī darbība ir tikai tehniska, automātiska 
un pasīva. Šādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformas, video 
straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu 
un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
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sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība 
ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. 
Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara tieši pieejamu 
sabiedrībai. Šādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformas, video 
straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu 
un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus (izņemot 
mākoņdatošanas IT infrastruktūras 
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mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

pakalpojumu sniedzējus) tādā apmērā, 
ciktāl tie informāciju dara tieši pieejamu 
sabiedrībai. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu trešām 
personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība 

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara publiski pieejamu 
trešām personām. Šādu informācijas 
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ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. 
Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver 
sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, 
video straumēšanas pakalpojumus, video, 
attēlu un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu trešām 
personām un tīmekļa vietnēm, kurās 
lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt 
atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai. Šīs regulas darbības jomu 
nevajadzētu attiecināt uz pakalpojumiem, 
kas nodrošina datņu koplietošanu un 
citus mākoņdatošanas pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE634.500v01-00 38/171 AM\1174973LV.docx

LV

(12) Lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda 
noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības 
pienākumiem nevajadzētu pāraugt 
vispārējās pārraudzīšanas saistībās. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 
noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu 
rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Satura izņemšana vai piekļuves 
atspējošana jāveic, ievērojot vārda un 
informācijas brīvības principu.

(12) Lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda 
noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības 
pienākumiem nevajadzētu pāraugt 
vispārējās pārraudzīšanas saistībās. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji — jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 
noteikumus, — attiecībā uz to glabāto 
saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Satura izņemšana vai piekļuves 
atspējošana jāveic, ievērojot vārda un 
informācijas brīvības principu un 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu.

Or. cs

Grozījums Nr. 137
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc tās valsts kompetento iestāžu, 
kurā pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, veikta novērtējuma prasa 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
izņemt teroristisku saturu vai atspējot 
piekļuvi šādam saturam. Būtu jāsaglabā 
dalībvalstu brīvība norīkot kompetentās 
iestādes, proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto 
uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
un prognozējamību lietotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm, 
vēloties garantēt drošus proaktīvus 
pasākumus teroristiska satura izņemšanai 
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atspējota vienas stundas laikā no
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

no mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
pakalpojumiem, būtu jākoordinējas un 
jāsadarbojas ar uzņēmēju dalībvalsti, 
kurā pakalpojuma sniedzēji veic 
uzņēmējdarbību. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota drīz pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais 
saturs tiek izņemts vai lietotājiem 
Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Or. en

Pamatojums

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.

Grozījums Nr. 138
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
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tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Neskarot prasību saglabāt datus saskaņā 
ar šīs regulas 7. pantu vai saskaņā ar 
[projektu e-pierādījumu tiesību aktam], 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve. Iedarbībai vajadzētu būt 
tādai, ka piekļuve tiek liegta vai vismaz 
apgrūtināta un ka interneta lietotājiem, 
kuri izmanto to pakalpojumus, tiek 
ievērojami samazināta vēlme piekļūt 
tādam saturam, kuram piekļuve ir 
atspējota.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, 
proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto 
uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Dalībvalstis minēto 
uzdevumu uztic savām tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
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sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota pēc
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. cs

Grozījums Nr. 140
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota kompetentās iestādes norādītajā 
termiņā. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais 
saturs tiek izņemts vai lietotājiem 
Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Or. de
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Grozījums Nr. 141
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu īstenotas 
informēšanas un novērtēšanas procedūras 
prasa mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai 
atspējot piekļuvi šādam saturam. Būtu 
jāsaglabā dalībvalstu brīvība norīkot 
kompetentās iestādes, proti, jāatļauj 
dalībvalstīm minēto uzdevumu uzticēt 
pārvaldes, tiesībaizsardzības vai tiesu 
iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. ro

Grozījums Nr. 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
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kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota sešu stundu laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, 
proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto 
uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai brīvi norīkot kompetento iestādi, 
uzticot minēto uzdevumu, ja vien to 
konstitucionālie noteikumi neparedz, ka 
atbildību nedrīkst uzņemties viena 
atsevišķa iestāde. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
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nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Izņemšanas rīkojumā būtu 
jāiekļauj atbilstīgā satura kā teroristiska 
satura klasifikācija un pietiekama 
informācija, lai šo saturu varētu lokalizēt, 
sniedzot URL vai citu papildus 
informāciju, piemēram, attiecīgā satura 
ekrānuzņēmumu. Kompetentajai iestādei 
būtu arī jāsniedz papildu pamatojums, 
kāpēc attiecīgais saturs tiek uzskatīts par 
teroristisku saturu. Sniegtajiem iemesliem 
nevajadzētu saturēt sensitīvu informāciju, 
kas varētu apdraudēt izmeklēšanu. Tomēr 
pamatojumam būtu jādod iespēja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un 
galu galā satura nodrošinātājam efektīvi 
izmantot savas tiesības uz tiesisko 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14) Dalībvalstīm būtu jāīsteno 
vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu 
teroristiska satura ātru izņemšanu to 
teritorijā un lai censtos panākt šāda 
satura izņemšanu ārpus to teritorijas. 
Šādi pasākumi ir jānosaka pārredzamās 
procedūrās; tiem jāparedz atbilstīgi 
aizsardzības nosacījumi, un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātāji ir jāinformē par iemesliem 
un pamatojumu, kādēļ saturs tiek 
uzskatīts par teroristisku saturu. Vēloties 
izņemt teroristisku saturu ārpus savas 
teritorijas, kompetentajai iestādei būtu 
jānosūta izņemšanas rīkojuma 
pieprasījums uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurai pēc 
pienācīgas novērtējuma veikšanas un 
pieprasījuma apstiprināšanas izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412. Uzņēmējai 
dalībvalstij vienlaikus ar izņemšanas 
rīkojuma nosūtīšanu būtu jāinformē 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs vai 
satura nodrošinātājs par tā tiesībām uz 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kurus 
var efektīvi izmantot konkrētās dalībvalsts 
attiecīgajā tiesu iestādē.

_________________ _________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Pamatojums

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. This will make it impossible for 
SMEs to challenge removal orders. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of  judicial authority of the host MS.

Grozījums Nr. 146
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka rīkojuma autentiskumu 
var noteikt, neradot pakalpojuma 
sniedzējam nepamatotu finansiālo vai cita 
veida slogu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
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paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

_________________ _________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 147
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14) Valsts kompetentajai iestādei 
izņemšanas rīkojums būtu tiešā veidā 
jānosūta adresātam un kontaktpunktam, 
ievērojot personas datu aizsardzības 
noteikumus un izmantojot jebkādus 
elektroniskus līdzekļus (tādus kā drošu e-
pasta sistēmu un platformas vai citus 
drošus kanālus, to vidū tādus, ko darījis 
pieejamus pakalpojuma sniedzējs), kas dod
iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 
noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

_________________ _________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības 
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pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 
28.8.2014., 73. lpp.).

Or. cs

Grozījums Nr. 148
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kompetento iestāžu vai Eiropola 
signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā 
vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
uzmanību uz konkrētu saturu to 
pakalpojumos. Papildus izņemšanas 
rīkojumiem arī turpmāk vajadzētu būt 
pieejamam šim mehānismam, kas 
pakalpojuma sniedzējus brīdinātu par 
informāciju, kura varētu būt uzskatāma par 
teroristisku saturu, lai pakalpojuma 
sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās 
atbilstību saviem noteikumiem. Ir svarīgi, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
šādas signālziņas novērtētu prioritārā kārtā 
un ātri atziņotu par veikto rīcību. Galīgais 
lēmums neizņemt saturu vai izņemt to, jo 
tas nav saderīgs ar mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, 
paliek mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ziņā. Šīs regulas īstenošana attiecībā uz 
signālziņām neietekmē Regulā 
(ES) 2016/79413 noteiktās Eiropola 
pilnvaras.

(15) Kompetento iestāžu vai Eiropola 
signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā 
vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
uzmanību uz konkrētu saturu to 
pakalpojumos. Papildus izņemšanas 
rīkojumiem arī turpmāk vajadzētu būt 
pieejamam šim mehānismam, kas 
pakalpojuma sniedzējus brīdinātu par 
informāciju, kura varētu būt uzskatāma par 
teroristisku saturu, lai pakalpojuma 
sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās 
atbilstību saviem noteikumiem. Ir svarīgi, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
šādas signālziņas novērtētu prioritārā kārtā 
un ātri atziņotu par veikto rīcību. Galīgais 
lēmums neizņemt saturu vai izņemt to, jo 
tas nav saderīgs ar mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, 
paliek mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ziņā, bet tikai pēc galīgas apspriešanās ar 
kompetentajām iestādēm. Šīs regulas 
īstenošana attiecībā uz signālziņām 
neietekmē Regulā (ES) 2016/79413

noteiktās Eiropola pilnvaras.

_________________ _________________

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Regula 
(ES) 2016/794 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ 
Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Regula 
(ES) 2016/794 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ 
Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 
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2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 
2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 
53. lpp.).

2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 
2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 
53. lpp.).

Or. ro

Grozījums Nr. 149
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos 
pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem proaktīvu pasākumu 
veikšanas lietderība būtu jānovērtē 
atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā 
tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā 
arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām 
un sabiedrības ieinteresētību būt 
informētai. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, 
kāds piemērots, efektīvs un samērīgs 
proaktīvs pasākums būtu jāievieš. Šai 
prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam adresētu satura 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, 
liecina par to, ka pakļautība teroristiskam 
saturam ir zema.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 150
Antanas Guoga
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam adresētu satura 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, 
liecina par to, ka pakļautība teroristiskam 
saturam ir zema.

(16) Ņemot vērā, cik sarežģīti ir efektīvi 
identificēt un izņemt apjomīgu teroristisku 
saturu, būtisks elements cīņā pret 
teroristisku saturu tiešsaistē ir arī samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Tam nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret tāda teroristiska satura 
atkārtošanos, kas iepriekš ir ticis izņemts 
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dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam adresētu satura izņemšanas 
rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, 
ka pakļautība teroristiskam saturam ir 
zema.

vai kam ir atspējota piekļuve, jo to uzskata 
par teroristisku saturu, ir samērīgi 
proaktīvi pasākumi, dažos gadījumos arī 
automatizētu līdzekļu izmantošana. Lai 
mazinātu piekļuvi šādam saturam savos 
pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem proaktīvu pasākumu veikšanas 
lietderība būtu jānovērtē atkarībā no 
riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam adresētu satura izņemšanas 
rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, 
ka pakļautība teroristiskam saturam ir 
zema.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 
un izņemtu teroristisku saturu, būtisks 
elements cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, 
dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu 
izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi 
teroristiskam saturam savos pakalpojumos, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība 
būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
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ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un 
samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. 
Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas 
pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma 
kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam adresētu satura izņemšanas 
rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, 
ka pakļautība teroristiskam saturam ir 
zema.

ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānosaka, kāds pamatots, piemērots, 
efektīvs un samērīgs proaktīvs pasākums 
būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver 
vispārējas pārraudzīšanas saistības, un tā 
būtu jāpiemēro nediskriminējoši un 
neierobežoti. Šā novērtējuma kontekstā tas, 
ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
adresētu satura izņemšanas rīkojumu un 
signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība 
teroristiskam saturam ir zema.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. 
Ikviens lēmums izmantot automatizētus 
līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā 
aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas 
uzticamība un izrietošā ietekme uz 

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju, tiesības uz privātumu 
un personas datu aizsardzību. Papildus 
ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, 
to vidū tiesību aktos par personas datu 
aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu 
rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, 
vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta 
uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no 
nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru 
rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav 
teroristisks. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
teroristiska satura atklāšanā izmanto 
automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums 
izmantot automatizētus līdzekļus, kuru 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem 
pats vai pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā 
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pamattiesībām. kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība 
un izrietošā ietekme uz pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. 
Ikviens lēmums izmantot automatizētus 
līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā 
aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas 
uzticamība un izrietošā ietekme uz 
pamattiesībām.

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji brīvprātīgi ievieš šādus papildu 
proaktīvus pasākumus, tiem būtu 
jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt 
informāciju. Papildus ikvienai prasībai, kas 
noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos 
par personas datu aizsardzību, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar 
pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības 
pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka 
veikta uzraudzība un verifikācija, lai 
izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem 
lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts 
saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas 
ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji teroristiska satura atklāšanā 
izmanto automatizētus līdzekļus. Ikviens 
lēmums izmantot automatizētus līdzekļus, 
kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
pieņem pats vai pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā 
kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība 
un izrietošā ietekme uz pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
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17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus 
līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot 
automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu 
jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās 
tehnoloģijas uzticamība un izrietošā 
ietekme uz pamattiesībām.

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju, kā arī tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību. 
Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta 
tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par 
personas datu aizsardzību, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar 
pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības 
pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka 
veikta uzraudzība un verifikācija, lai 
izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem 
lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts 
saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas 
ir tad, kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji strādā, lai atklātu teroristisku 
saturu. Ikviens lēmums izmantot 
automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu 
jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās 
tehnoloģijas uzticamība un izrietošā 
ietekme uz pamattiesībām.

Or. cs

Grozījums Nr. 156
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 

(18) Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un — ja izmanto automatizētus 
līdzekļus — vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 



AM\1174973LV.docx 55/171 PE634.500v01-00

LV

lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas 
kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem 
proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt 
pasākumi, kuru mērķis ir, veicot 
salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem 
rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, 
nepieļaut, lai atkārtoti tiktu 
augšupielādēts teroristisks saturs, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc 
saņemta izņemšanas rīkojuma vai 
signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).

verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par proaktīviem pasākumiem, ko tas 
brīvprātīgi īstenojis. Kad kompetentās 
iestādes novērtē pasākumu efektivitāti un 
samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti 
parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam 
izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju 
skaita Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 157
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
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teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 
kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai 
atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks 
saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve 
atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma 
vai signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).

teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 
kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai 
atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks 
saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve 
atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma 
vai signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir vajadzīgi, 
efektīvi un samērīgi un — ja izmanto 
automatizētus līdzekļus — vai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās 
spējas nodrošināt cilvēka veiktu 
uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma 
sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem 
proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. 
Kad kompetentās iestādes novērtē 
pasākumu efektivitāti, nepieciešamību un 
samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti 
parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam 
izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju 
skaita Savienībā), kā arī ieviestie 
aizsardzības pasākumi, kuru mērķis ir 
aizsargāt vārda un informācijas brīvību, 
un likumīga satura ierobežošanas 
gadījumu skaits.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Daniel Dalton
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus principā nevajadzētu novest 
pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti 
ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu atkāpties 
attiecībā uz dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Kompetentajai 
iestādei vajadzētu paredzēt tikai tādus 
proaktīvus pasākumus, par kuriem var 
pamatoti sagaidīt, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs tos īstenos, cita 
starpā ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja finansiālos un 
citus resursus. Lēmumam likt pieņemt 
šādus konkrētus proaktīvus pasākumus 
nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas 
vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas 
paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši 
smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska 
satura izplatīšanu, lēmumos, kurus 
kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs 
regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas 
varētu ārkārtas gadījumos atkāpties 
attiecībā uz dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus principā nevajadzētu novest pie 
tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti 
ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu atkāpties 
attiecībā uz dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi, balstoties uz 
atbilstīgiem, pietiekamiem un būtiskiem 
pierādījumiem. Lēmumam likt pieņemt 
šādus konkrētus proaktīvus pasākumus 
principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek 
uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, 
kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši 
smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska 
satura izplatīšanu, lēmumos, kurus 
kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs 
regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas 
varētu atkāpties attiecībā uz dažiem 
specifiskiem, mērķorientētiem 
pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga 
sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības 
apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu 
pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu 
jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko 
interešu mērķiem un iesaistītajām 
pamattiesībām, jo īpaši vārda un 
informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Eva Maydell
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus principā nevajadzētu novest pie 
tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti 
ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu atkāpties 
attiecībā uz dažiem specifiskiem, 
mērķorientētiem pasākumiem, kuru 
pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms 
šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai 
iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars 
starp sabiedrisko interešu mērķiem un 
iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda 
un informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt 
pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus principā nevajadzētu novest pie 
tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti 
ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, 
kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz 
šīs regulas pamata, no 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā 
iedibinātās pieejas varētu (kā pēdējo 
iespēju) atkāpties attiecībā uz dažiem 
specifiskiem, mērķorientētiem 
pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga 
sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības 
apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu (kā 
pēdējās iespējas) pieņemšanas 
kompetentajai iestādei būtu jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu 
mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo 
īpaši vārda un informācijas brīvību un 
darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz 
pienācīgs pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to 
saistītos datus būtu jānosaka īpašiem 
nolūkiem un jāierobežo laikā, nosakot 
nepieciešamo saglabāšanas ilgumu. 
Saglabāšanas prasība ir jāattiecina arī uz 
saistītajiem datiem tādā apmērā, ciktāl šādi 
dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā 
satura izņemšanas rezultātā. Saistītie dati 
var ietvert tādus datus kā "abonenta dati", 
jo īpaši konkrētus datus, kas attiecas uz 
satura nodrošinātāja identitāti, kā arī 
"piekļuves dati", to vidū, piemēram, dati 
par datumu un laiku, kad satura 
nodrošinātājs izmantojis pakalpojumu, vai 
pieteicies pakalpojumam un atteicies no tā, 
kā arī IP adrese, ko interneta piekļuves 
pakalpojuma sniedzējs piešķīris satura 
nodrošinātājam.

(20) Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to 
saistītos datus būtu jānosaka īpašiem 
nolūkiem un jāierobežo laikā, nosakot 
nepieciešamo saglabāšanas ilgumu un 
attiecīgā gadījumā nodrošinot personas 
datu pienācīgu aizsardzību. Saglabāšanas 
prasība ir jāattiecina arī uz saistītajiem 
datiem tādā apmērā, ciktāl šādi dati varētu 
citādi tikt zaudēti attiecīgā satura 
izņemšanas rezultātā. Saistītie dati var 
ietvert tādus datus kā "abonenta dati", jo 
īpaši konkrētus datus, kas attiecas uz satura 
nodrošinātāja identitāti, kā arī "piekļuves 
dati", to vidū, piemēram, dati par datumu 
un laiku, kad satura nodrošinātājs 
izmantojis pakalpojumu, vai pieteicies 
pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP 
adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma 
sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

Or. es

Grozījums Nr. 162
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas 
sakarā.

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas 
sakarā, kā arī par likumīga satura 
ierobežošanas gadījumu skaitu. 
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Kompetentajām iestādēm būtu jāpublicē 
gada pārredzamības ziņojumi, kuros 
ietverta jēgpilna informācija par izdoto 
tiesas rīkojumu skaitu, izņemšanas 
gadījumu skaitu, identificēta un atklāta, 
kā arī izņemta teroristiska satura 
gadījumu skaitu un likumīga satura 
ierobežošanas gadījumu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas 
sakarā.

(24) Ir svarīgi, lai mitināšanas
pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz 
teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas 
palielinātu to pārskatatbildību lietotāju 
priekšā un stiprinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, 
kuros ietverta jēgpilna informācija par 
rīcību, kas veikta teroristiska satura 
atklāšanas, identificēšanas, paziņošanas 
kompetentajām iestādēm un izņemšanas 
sakarā.

Or. ro

Grozījums Nr. 164
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
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kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata.

kļūdainu izņemšanu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja noteikumos 
paredzēto pasākumu rezultātā, ko aizsargā 
vārda un informācijas brīvība. Tāpēc 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi 
un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata. Turklāt 
satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais 
saturs izņemts saskaņā ar izņemšanas 
rīkojumu, vajadzētu būt tiesībām uz 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem saskaņā ar LES 19. pantu un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
47. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata.

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Satura
nodrošinātajiem vajadzētu būt tiesībām 
iesniegt sūdzību tieši kompetentajai 
iestādei, ja to sūdzību nav iespējams 
atrisināt kopā ar mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
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atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas 
dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu 
izpildi uz citu iemeslu pamata.

(25) Sūdzību procedūras ir nepieciešams 
aizsardzības pasākums pret tāda satura 
kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un 
informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido 
ērti lietojami sūdzību mehānismi un 
jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas 
nekavējoties un pilnīgi pārredzami 
attiecībā pret satura nodrošinātāju, un tam 
būtu jāietver informācija par visām 
efektīvajām tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
iespējām, tostarp par tiesisko aizsardzību. 
Prasība mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis 
izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu 
noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā 
ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības 

(26) Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā 
ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības 
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Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai 
personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais 
saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā 
nolūkā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt 
nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura 
nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku 
saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir 
izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. 
Pēc pieprasījuma būtu jāsniedz papildu 
informācija par iemesliem, kā arī par 
satura nodrošinātāja iespējām lēmumu 
apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, 
ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī 
izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par 
nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā 
veidā informēt satura nodrošinātāju par 
satura izņemšanu vai atspējošanu, par to 
būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs.

Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai 
personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais 
saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā 
nolūkā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
iespēju apstrīdēt lēmumu. Ja kompetentās 
iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības 
apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, 
tiek uzskatīts par nepiemērotu vai 
kontraproduktīvu tiešā veidā informēt 
satura nodrošinātāju par satura izņemšanu 
vai atspējošanu, par to būtu jāinformē 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā 
ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai 
personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais 
saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā 
nolūkā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 

(26) Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā 
ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai 
personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, 
kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais 
saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā 
nolūkā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jādara satura 
nodrošinātājam pieejama jēgpilna 
informācija, kas dod satura nodrošinātājam 
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iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt 
nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura 
nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, 
kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, 
drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts 
vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Pēc 
pieprasījuma būtu jāsniedz papildu 
informācija par iemesliem, kā arī par satura 
nodrošinātāja iespējām lēmumu apstrīdēt. 
Ja kompetentās iestādes nolemj, ka 
sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī 
izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par 
nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā 
veidā informēt satura nodrošinātāju par 
satura izņemšanu vai atspējošanu, par to 
būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs.

iespēju apstrīdēt lēmumu. Atkarībā no 
apstākļiem mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par 
teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka 
saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo 
regulu. Pēc pieprasījuma būtu jāsniedz 
papildu informācija par iemesliem, kā arī 
par satura nodrošinātāja iespējām lēmumu 
apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, 
ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī 
izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par 
nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā 
veidā informēt satura nodrošinātāju par 
satura izņemšanu vai atspējošanu, par to 
būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ir būtiski, ka kompetentā iestāde 
dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu 
uzlikšanu, ir pilnībā informēta par 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
izdošanu un tai sekojošu informācijas 
apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju un attiecīgo kompetento iestādi. 
Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina 
piemēroti saziņas kanāli un mehānismi, kas 
ļauj laikus koplietot relevantu informāciju.

(29) Ir būtiski, ka kompetentā iestāde 
dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu 
uzlikšanu, ir pilnībā informēta par 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
izdošanu un tai sekojošu informācijas 
apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju un attiecīgo kompetento iestādi. 
Šajā nolūkā dalībvalstīm ir jānodrošina 
piemēroti saziņas kanāli un mehānismi, kas 
ļauj laikus koplietot relevantu informāciju.

Or. ro

Grozījums Nr. 170
Jiří Maštálka
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Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 
24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. 
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

Or. cs

Grozījums Nr. 171
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 
24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, 
ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
iespējami drīz pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jānodrošina, ka 
kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 173
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu (33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 



AM\1174973LV.docx 69/171 PE634.500v01-00

LV

un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, 
ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
drīz pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams. 
Informācijā par kontaktpunktu būtu 
jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar 
kontaktpunktu var sazināties. Lai 
atvieglotu saziņu starp mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 
kurā pieejami to noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Nav reāli prasīt MVU izņemt saturu vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, nedodot laiku pienācīgi novērtēt pieprasījumu. Mazi uzņēmumi gluži vienkārši 
nespēs izpildīt šo nosacījumu, jo lielākajā daļā gadījumu tiem nav pietiekamu cilvēkresursu, 
lai nodrošinātu pieejamību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un izņemtu saturu vienas 
stundas laikā.

Grozījums Nr. 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
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34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ja pakalpojuma sniedzējiem nav 
noteikta vispārēja prasība nodrošināt 
fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir 
nepieciešams viest skaidrību, kuras 
dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā 
pakalpojumus Savienībā. Parasti 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas 
norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja 
izņemšanas rīkojumu izdod cita 
dalībvalsts, tās iestādēm būtu jāspēj 
panākt šādu rīkojumu izpildi, izmantojot 
piespiedu pasākumus, kas nav represīvi, 
piemēram, naudassodus. Attiecībā uz 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, 
kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības 
vietas un kurš nav norīkojis juridisku 
pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu 
jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne 
bis in idem princips.

(34) Ja pakalpojuma sniedzējiem nav 
noteikta vispārēja prasība nodrošināt 
fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir 
nepieciešams viest skaidrību, kuras 
dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā 
pakalpojumus Savienībā. Parasti 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas 
norīkojis juridisku pārstāvi.

Or. es

Grozījums Nr. 175
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
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laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Izvērtējot pārkāpuma būtību un 
lemjot par piemērojamiem sodiem, būtu 
pilnībā jāņem vērā pamattiesības, 
piemēram, vārda brīvība. Nosakot, vai 
būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu 
jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja 
finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, 
ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, 
kas nav teroristisks. Nosakot, vai būtu 
jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu 
jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja 
finansiālie resursi. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka sodi neveicina tāda satura 
izņemšanu, kas nav teroristisks.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi, un attiecīgos gadījumos būtu arī 
jāņem vērā meitasuzņēmumu vai saistīto 
uzņēmumu situācija. Dalībvalstīm būtu 
jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā 
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mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un 
nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta 
vērā sistemātiska neizpilde. Lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā 
būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie 
pienākumi var būt par sodu uzlikšanas 
iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu 
būtu jāpieņem tikai attiecībā uz 
pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 
6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu 
jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu 
jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja 
finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, 
ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, 
kas nav teroristisks.

gadījumā arī naudassodu piemērošanas 
vadlīnijas. Īpaši bargi sodi nosakāmi 
gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku 
saturu vai neatspējo saturpiekļuvi sešu 
stundu laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, dažos 
gadījumos kā vienu no daudziem 
instrumentiem varētu izmantot sodus. 
Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par 
sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu 
piemērošanas vadlīnijas gadījumiem, kad
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi. Atsevišķos 
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saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt 
sankcijas, ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi
un lielums. Dalībvalstis nodrošina, ka sodi 
neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav 
teroristisks.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi, cik drīz vien 
iespējams pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, ievērojot visu pušu 
pamattiesību taisnīgu līdzsvaru. 
Atsevišķos gadījumos par neatbilstību 
varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis 
in idem un proporcionalitātes principu un 
nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta 
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juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

vērā sistemātiska neizpilde. Lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā 
būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie 
pienākumi var būt par sodu uzlikšanas 
iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu 
būtu jāpieņem tikai attiecībā uz 
pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Or. es

Grozījums Nr. 179
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem attiecībā uz 
gadījumiem, kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku 
saturu vai neatspējo saturpiekļuvi pēc 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Atsevišķos gadījumos par neatbilstību 
varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis 
in idem un proporcionalitātes principu un 
nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta 
vērā sistemātiska neizpilde. Lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā 
būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie 
pienākumi var būt par sodu uzlikšanas 
iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu 
būtu jāpieņem tikai attiecībā uz 
pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
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uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Or. cs

Grozījums Nr. 180
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par 
neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, 
ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 

(38) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā 
regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi 
sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem 
noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā 
arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. 
Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai 
neatspējo saturpiekļuvi kompetentās 
iestādes norādītajā termiņā. Atsevišķos 
gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt 
sankcijas, ievērojot ne bis in idem un 
proporcionalitātes principu un nodrošinot, 
ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā 
sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, 
kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par 
sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta 
neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā 
uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma 
ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no 
lēmuma, ar kuru liek veikt papildu 
proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 
4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek 
finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā 
pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
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pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina 
tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Or. de

Grozījums Nr. 181
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Standartizētu veidņu izmantošana 
atvieglo sadarbību un informācijas 
apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un 
pakalpojuma sniedzējiem, ļaujot tiem 
sazināties ātrāk un efektīvāk. Ir īpaši 
svarīgi nodrošināt ātru rīcību pēc 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Veidnes 
samazina tulkošanas izmaksas un veicina 
augstus kvalitātes standartus. Tāpat arī 
atbildes veidlapām būtu jānodrošina 
standartizēta informācijas apmaiņa, un 
īpaši svarīgi tas būs gadījumos, kad 
pakalpojuma sniedzēji nespēj nodrošināt 
atbilstību. Autentificēti iesniegšanas kanāli 
var garantēt izņemšanas rīkojuma 
autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un 
saņemšanas datuma un laika pareizību.

(39) Standartizētu veidņu izmantošana 
atvieglo sadarbību un informācijas 
apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un 
pakalpojuma sniedzējiem, ļaujot tiem 
sazināties ātrāk un efektīvāk. Ir īpaši 
svarīgi nodrošināt ātru rīcību pēc 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas atkarībā 
no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
lieluma un resursiem. Veidnes samazina 
tulkošanas izmaksas un veicina augstus 
kvalitātes standartus. Tāpat arī atbildes 
veidlapām būtu jānodrošina standartizēta 
informācijas apmaiņa, un īpaši svarīgi tas 
būs gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēji 
nespēj nodrošināt atbilstību. Autentificēti 
iesniegšanas kanāli var garantēt 
izņemšanas rīkojuma autentiskumu, arī 
rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas 
datuma un laika pareizību.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija (41) Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija 
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par tiesību akta īstenošanu. Lai nodrošinātu 
informāciju tiesību akta izvērtēšanai, būtu 
jāizstrādā detalizēta šīs regulas izlaides, 
rezultātu un ietekmes pārraudzības 
programma.

par tiesību akta īstenošanu, tostarp par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
politikas virzieniem, noteikumiem un 
pārredzamības ziņojumiem. Lai 
nodrošinātu informāciju tiesību akta 
izvērtēšanai, būtu jāizstrādā detalizēta šīs 
regulas izlaides, rezultātu un ietekmes 
pārraudzības programma.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Pamatojoties uz īstenošanas 
ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un 
secinājumiem un pārraudzības iznākumu, 
Komisijai ne drīzāk kā trīs gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās 
izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz 
pieciem kritērijiem: iedarbīgums, 
efektivitāte, nozīmība, saskanība un ES 
pievienotā vērtība. Tajā tiks novērtēts, kā 
darbojas dažādie regulā paredzētie 
operacionālie un tehniskie pasākumi, arī 
tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo 
teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu 
un izņemšanu, aizsardzības mehānismu 
efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli 
skartajām trešo personu tiesībām un 
interesēm, un pārskatīta prasība informēt 
satura nodrošinātājus.

(42) Pamatojoties uz īstenošanas 
ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un 
secinājumiem un pārraudzības iznākumu, 
Komisijai ne drīzāk kā trīs gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās 
izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz 
pieciem kritērijiem: iedarbīgums, 
efektivitāte, nozīmība, saskanība un ES 
pievienotā vērtība. Tajā tiks novērtēts, kā 
darbojas dažādie regulā paredzētie 
operacionālie un tehniskie pasākumi, arī 
tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo 
teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu 
un izņemšanu, aizsardzības mehānismu 
efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli 
skartajām pamattiesībām, it sevišķi vārda 
un informācijas brīvību, tiesībām uz 
privātumu un personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotus 
noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai 
tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1. Šī regula nosaka vienotus 
noteikumus, kas paredzēti, lai risinātu un 
novērstu mitināšanas pakalpojumu 
ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura 
izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā 
noteikti:

Or. en

Grozījums Nr. 185
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka vienotus 
noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai 
tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1. Šī regula nosaka vienotus 
noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu un 
risinātu mitināšanas pakalpojumu 
ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura 
izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā 
noteikti:

Or. en

Grozījums Nr. 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rūpības pienākumu noteikumi, kas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu ar savu pakalpojumu 
starpniecību un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

a) rūpības pienākumu noteikumi, kas
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu ar savu pakalpojumu 
starpniecību un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu ātru teroristiska satura 
izņemšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 187
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rūpības pienākumu noteikumi, kas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu ar savu pakalpojumu 
starpniecību un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

a) rūpības pienākumu noteikumi, kas
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu ar savu pakalpojumu 
starpniecību un vajadzības gadījumā 
nodrošinātu tūlītēju šāda satura izņemšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, paredzot piemērotus aizsardzības 
pasākumus vārda un informācijas 
brīvībai, un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Sergio Gutiérrez Prieto
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām ar mērķi koordinēt 
pasākumus cīņā pret teroristisku saturu 
tiešsaistē.

Or. es

Grozījums Nr. 190
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 191
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

b) pasākumu kopums, kas 
dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu 
teroristisku saturu, padarītu mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā 
izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, 
vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi 
no galvenās to uzņēmējdarbības vietas –
savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

2. Šo regulu piemēro mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi 
no galvenās to uzņēmējdarbības vietas –
savus pakalpojumus piedāvā Savienībā, 
ciktāl šādiem pakalpojuma sniedzējiem ir 
iespējams identificēt un izņemt konkrētu 
saturu, kas varētu būt 2. panta 5. punkta 
darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No šīs regulas darbības jomas 
izslēdz slēgtus mākoņdatošanas un 
glabāšanas pakalpojumus, it sevišķi 
uzņēmumu risinājumus, tādus 
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pakalpojumus, kas ir tikai tehniski, 
piemēram, datņu koplietošanu un citus 
mākoņdatošanas pakalpojumus, 
pakalpojumus, kurus veido preču 
pārdošana tiešsaistē, un tikai saziņas un 
citus elektronisko sakaru pakalpojumus 
Savienības tiesību aktu izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var paredzēt 
nosacījumus, kas noteikti un kas jāievēro 
saskaņā ar pamatprincipiem, kuri saistīti 
ar preses brīvību un plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un plurālismu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula ir jāpiemēro saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, kas attiecas uz 
pamattiesībām, brīvībām un vērtībām, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
2. un 6. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 196
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Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šo regulu negroza pienākumu 
ievērot pamattiesības un tiesību 
pamatprincipus, kas noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību 6. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šo regulu nesamazina 
pienākumu ievērot pamattiesības un 
tiesību pamatprincipus, kas noteikti 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Julia Reda

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neskar 
Direktīvu 2000/31/EK, jo īpaši tās 
14. un 15. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu sabiedrībai; šādu 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas 
līdzekļu platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus un publisku datņu 
koplietošanu tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara publiski pieejamu;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un publiski glabātās 
informācijas izplatīšanu trešām personām; 
pakalpojumu sniedzējus, kuri saturu 
nedara publiski pieejamu trešām 
personām un kuri sniedz pakalpojumus 
citos interneta infrastruktūras slāņos, kas 
nav programmatūras slānis, neuzskata 
par mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
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šīs regulas izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām; šajā 
regulā mazi un vidēji uzņēmumi, kā tie ir 
definēti Eiropas Komisijas Ieteikumā 
2003/361/EK, nav uzskatāmi par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem;

Or. cs

Grozījums Nr. 202
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu publiski pieejamu trešām 
personām;

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu vai apstrādi pēc satura 
nodrošinātāja pieprasījuma un šādas
informācijas darīšanu pieejamu trešām 
personām;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu trešām personām;

1) "mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs" ir tādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura 
nodrošinātāja piegādātas informācijas 
glabāšanu pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma un glabātās informācijas 
darīšanu pieejamu sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “piedāvāt pakalpojumus Savienībā” 
nozīmē darīt iespējamu juridiskām vai 
fiziskām personām vienā vai vairākās 
dalībvalstīs izmantot tāda mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, 
kuram ar šo dalībvalsti vai dalībvalstīm ir, 
piemēram, šāda būtiska saikne:

3) "piedāvāt pakalpojumus Savienībā" 
nozīmē darīt iespējamu juridiskām vai 
fiziskām personām vienā vai vairākās 
dalībvalstīs izmantot tāda mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, 
kuram ar šo dalībvalsti vai dalībvalstīm ir 
būtiska saikne, piemēram, Savienība ir 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
uzņēmējdarbības vieta;
ja nav šādas uzņēmējdarbības vietas, 
būtiskas saiknes novērtējumu balsta uz 
konkrētiem faktiskiem kritērijiem, 
piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 206
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienība ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja uzņēmējdarbības 
vieta;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mitināšanas pakalpojumam ir 
ievērojams skaits lietotāju vienā vai 
vairākās dalībvalstīs;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en



PE634.500v01-00 88/171 AM\1174973LV.docx

LV

Grozījums Nr. 208
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “teroristu nodarījumi” ir 
Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punktā definētie nodarījumi;

4) "teroristu nodarījumi" ir 
Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punktā uzskaitītie nodarījumi, ja šādi 
nodarījumi tīšas izdarīšanas gadījumā ir 
sodāmi kā kriminālpārkāpumi saskaņā ar 
dalībvalsts vai dalībvalstu tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “teroristu nodarījumi” ir 
Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punktā definētie nodarījumi;

4) "teroristu nodarījumi" ir kāds no
Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punktā uzskaitītajiem tīšajiem 
nodarījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

5) "teroristisks saturs" ir tīši un 
pretlikumīgi izdarīti nodarījumi, kā 
definēts Direktīvas (ES) 2017/541 par 
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terorisma apkarošanu 5.–7. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

5) "teroristisks saturs" ir tīši un 
pretlikumīgi izdarīti nodarījumi, kā 
definēts Direktīvas (ES) 2017/541 par 
terorisma apkarošanu 5.–8. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

5) "teroristisks saturs" ir saturs, ko 
sagatavojusi teroristu grupa, kura 
iekļauta Eiropas Savienības apzināto 
teroristu organizāciju sarakstā, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 213
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 5) "nelikumīgs teroristisks saturs" ir 
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atsevišķi, ir šāda veida informācija: informācija, kas saistīta ar Direktīvas
(ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu 
5.–12. pantā definētajiem nodarījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

5) "teroristisks saturs" ir informācija, 
kas var palielināt teroristu nodarījumu 
iespējamību, kurus draud veikt vai veic:

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “teroristisks saturs”, kopā vai 
atsevišķi, ir šāda veida informācija:

5) "teroristisks saturs" attiecas uz 
materiālu, kas:

Or. en

Pamatojums

Teroristiska satura definīcijai ir jāatbilst teroristu nodarījumu definīcijai Direktīvā 
(ES) 2017/541.

Grozījums Nr. 216
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 218
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 219
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Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

a) atbalsta tīši un pretlikumīgi 
izdarītus nodarījumus, kā definēts 
Direktīvas (ES) 2017/541 par terorisma 
apkarošanu III sadaļā "Ar teroristu 
darbībām saistīti nodarījumi";

Or. en

Grozījums Nr. 220
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu teroristu nodarījumu 
izdarīšanas aizstāvēšana, vai slavināšana, 
tādā veidā radot briesmas, ka tādi akti 
varētu tikt izdarīti;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā 
radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt 
izdarīti;

a) kūdīšana uz teroristu nodarījumu 
izdarīšanu vai šādu nodarījumu 
aizstāvēšana, arī slavināšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 222
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 224
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 225
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Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

b) draud izdarīt vai prasa kādām 
personām vai personu grupai izdarīt kādu 
no Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 
1. punkta a)–i) apakšpunktā uzskaitītajām 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mudināšana uz palīdzēšanu 
teroristu nodarījumu izdarīšanā;

b) mudināšana uz palīdzēšanu vai 
palīdzības prasīšana teroristu nodarījumu 
izdarīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši iedrošinot 
pievienoties teroristu grupai Direktīvas 
(ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē 
vai šādu grupu atbalstīt;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 228
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši iedrošinot 
pievienoties teroristu grupai Direktīvas 
(ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē 
vai šādu grupu atbalstīt;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 229
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši iedrošinot 
pievienoties teroristu grupai Direktīvas 
(ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē 
vai šādu grupu atbalstīt;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 230
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši iedrošinot
pievienoties teroristu grupai Direktīvas 
(ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē 

c) teroristu grupas darbības 
veicināšana, jo īpaši prasot personām vai 
personu grupai pievienoties teroristu 
grupai Direktīvas (ES) 2017/541 2. panta 
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vai šādu grupu atbalstīt; 3. punkta nozīmē vai šādu grupu atbalstīt;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) norādījumu došana par teroristu 
nodarījumu izdarīšanas metodēm vai 
paņēmieniem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 232
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) norādījumu došana par teroristu 
nodarījumu izdarīšanas metodēm vai 
paņēmieniem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 233
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) norādījumu došana par teroristu 
nodarījumu izdarīšanas metodēm vai 
paņēmieniem;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “teroristiska satura izplatīšana” ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām;

6) "teroristiska satura izplatīšana" ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām; pienācīgi aizsargā saturu, ko 
izplata izglītības, zinātniskos, 
dokumentāros un radikālisma 
nepieļaušanas nolūkos, un atbildes 
vēstījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “teroristiska satura izplatīšana” ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām;

6) "teroristiska satura izplatīšana" ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to publiski pieejamu 
trešām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “teroristiska satura izplatīšana” ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām;

6) "teroristiska satura izplatīšana" ir 
nelikumīga teroristiska satura 
publiskošana, ar mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu 
sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “teroristiska satura izplatīšana” ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu trešām 
personām;

6) "teroristiska satura izplatīšana" ir 
teroristiska satura publiskošana, ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumiem darot to pieejamu 
sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) "kompetentā iestāde" ir vismaz 
viena dalībvalsts izraudzīta valsts tiesu 
iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Eva Maydell, Antanas Guoga
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) "kompetentā iestāde" ir dalībvalsts 
izraudzīta valsts iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. It 
sevišķi šādas darbības neietver visas tādas 
informācijas uzraudzību, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji glabā, apstrādā vai 
nosūta.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
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teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Šīs 
darbības atbilst Direktīvas 2000/13/EK 
15. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un visos gadījumos 
ņemot vērā vārda un informācijas brīvības 
būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. It sevišķi šīs darbības nenoved 
pie vispārējas uzraudzības.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Jiří Pospíšil

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
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saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

saskaņā ar šo regulu, lai ātri un efektīvi 
apkarotu teroristiska satura izplatīšanu un 
aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. 
Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. cs

Grozījums Nr. 244
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda 
un informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas 
saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu 
lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek 
darīts rūpīgi un samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot 
lietotāju pamattiesības un jo īpaši ņemot 
vērā vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. de

Grozījums Nr. 245
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos iekļauj un piemēro 
noteikumus par teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos iekļauj noteikumus, ka 
viņi neglabās teroristisku saturu, un 
piemēro noteikumus par teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 246
Julia Reda

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kurā ir mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta 
vai atrodas tā norīkotais pārstāvis, ir 
pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar 
ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
prasa izņemt nelikumīgu teroristisku 
saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. 
Neatkarīgas kompetentās administratīvās 
struktūras pieprasījumi ir jāapmierina ar 
tiesas rīkojumu paātrinātā procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde ir 
pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar 
ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot 
piekļuvi šādam saturam, un nekavējoties 
informē jebkuru tādu citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kuru intereses, kā 
tā uzskata, skar izdotais izņemšanas 
rīkojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot pieprasījumu tās dalībvalsts 
17. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajai kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, 
prasot izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 249
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
nelikumīgu teroristisku saturu vai uz 
pastāvīgu laiku atspējot piekļuvi šādam 
saturam.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums



PE634.500v01-00 104/171 AM\1174973LV.docx

LV

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Valsts kompetentā iestāde ir 
pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar 
ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot 
piekļuvi šādam saturam.

Or. cs

Grozījums Nr. 251
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa 
nekavējoties izņemt teroristisku saturu vai 
atspējot piekļuvi šādam saturam.

Or. fr

Grozījums Nr. 252
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot izņemšanas rīkojumu, ar ko 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa 
izņemt teroristisku saturu vai atspējot 
piekļuvi šādam saturam.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot lēmumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

1. Kompetentā iestāde ir pilnvarota 
izdot rīkojumu, ar ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam.

Or. es

Grozījums Nr. 254
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumos, kad tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā 
atrodas satura nodrošinātājs, ir pamatots 
iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums 
var skart personas pamattiesības, tā 
informē pieprasītāju kompetento iestādi. 
Pieprasītāja kompetentā iestāde šos 
apstākļus ņem vērā un vajadzības 
gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas 
rīkojumu.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 255
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izņemšanas rīkojumā kompetentā 
iestāde mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam nosaka vismaz vienu stundu 
ilgu izpildes termiņu. Nosakot termiņu, 
kompetentā iestāde ņem vērā, ka 
attiecīgos apstākļos izņemšanas rīkojuma 
izpildei MVU būs vajadzīgs ilgāks 
termiņš.

Or. de

Grozījums Nr. 256
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo, cik drīz vien 
iespējams pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, ievērojot visu pušu 
pamattiesību taisnīgu līdzsvaru.

Or. es

Grozījums Nr. 257
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo drīz pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, ņemot vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 



AM\1174973LV.docx 107/171 PE634.500v01-00

LV

saņemšanas. lielumu un pieejamos resursus.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 258
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo ātri, bet ne vēlāk kā 
sešu stundu laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo iestādes noteiktajā 
termiņā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 260
Antanas Guoga
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo pēc iespējas ātrāk
pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo sešu stundu laikā 
pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

Or. cs
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Grozījums Nr. 263
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojums, kāpēc saturs 
uzskatāms par teroristisku, ar atsauci 
vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām 
teroristiskā satura kategorijām;

b) detalizēts pamatojums, kāpēc saturs 
uzskatāms par teroristisku, ar atsauci 
vismaz uz 2. panta 5. punktā uzskaitītajām 
teroristiskā satura kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojums, kāpēc saturs 
uzskatāms par teroristisku, ar atsauci 
vismaz uz 2. panta 5) punktā 
uzskaitītajām teroristiskā satura 
kategorijām;

b) ikvienā izņemšanas rīkojumā tiek 
sistemātiski iekļauts detalizēts 
pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par 
teroristisku;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izdošanas datums un laika zīmogs; e) izdošanas datums un laika zīmogs, 
kā arī izņemšanas rīkojuma izpildes 
termiņš;
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Or. de

Grozījums Nr. 266
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) informācija par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam un satura 
nodrošinātājam pieejamo tiesisko 
aizsardzību;

f) informācija par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam un satura 
nodrošinātājam pieejamo tiesisko 
aizsardzību un jebkādi piemērojamie 
termiņi;

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 267
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā, 11. pantā 
minētais lēmums neizpaust informāciju par 
teroristiska satura izņemšanu vai 
saturpiekļuves atspējošanu.

g) vajadzības un atbilstīgā gadījumā, 
11. pantā minētais lēmums neizpaust 
informāciju par teroristiska satura 
izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) termiņi mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja un satura nodrošinātāja 
pārsūdzības iesniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, 
neskarot mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja pienākumu izpildīt izņemšanas 
rīkojumu 2. punktā noteiktajā termiņā, 
detalizēti pamato rīkojuma izdošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Detalizēts pamatojums ir paredzēts 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 270
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu 
2. punktā noteiktajā termiņā, detalizēti 
pamato rīkojuma izdošanu.

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde saprātīgā 
laikposmā, neskarot mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pienākumu izpildīt 
izņemšanas rīkojumu 2. punktā noteiktajā 
termiņā, detalizēti un papildus pamato 
rīkojuma izdošanu, paskaidrojot, kādēļ 
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saturu uzskata par teroristisku saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu
2. punktā noteiktajā termiņā, detalizēti 
pamato rīkojuma izdošanu.

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu, 
detalizēti pamato rīkojuma izdošanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 272
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu 
2. punktā noteiktajā termiņā, detalizēti 
pamato rīkojuma izdošanu.

4. Pēc mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja vai satura nodrošinātāja 
pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu 
norādītajā termiņā, detalizēti pamato 
rīkojuma izdošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 273
Marlene Mizzi
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Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam vai satura nodrošinātājam ir 
tiesības pārsūdzēt izņemšanas rīkojumu, 
izmantojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
attiecīgajā tiesu iestādē dalībvalstī, kurā ir 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas 
satura nodrošinātājs.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 274
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņemšanas rīkojumus kompetentās 
iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības 
vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 
1. punktā minētajam kontaktpunktam. 
Šādus rīkojumus sūta, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt 
rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj 
noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību.

5. Izņemšanas rīkojumus tās 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā 
atrodas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta,
adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
juridiskajam pārstāvim, kuru mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 
16. pantu, un 14. panta 1. punktā 
minētajam kontaktpunktam. Šādus 
rīkojumus sūta, izmantojot elektroniskus 
līdzekļus, ar kuriem var iegūt rakstisku 
apliecinājumu apstākļos, kas ļauj noteikt 
sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību.

Or. en
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Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 275
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj un iemesls ir nepārvarama vara vai 
faktiska neiespējamība, kas nav radusies 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja dēļ, tas 
ar III pielikumā pievienotās veidnes 
starpniecību bez liekas kavēšanās informē 
kompetento iestādi un paskaidro neizpildes 
iemeslus. Tiklīdz norādītie iemesli beidz 
pastāvēt, piemēro 2. punktā noteikto
termiņu.

7. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj un iemesls ir nepārvarama vara vai
faktiska neiespējamība, kas nav radusies 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja dēļ, tas 
ar III pielikumā pievienotās veidnes 
starpniecību bez liekas kavēšanās informē 
kompetento iestādi un paskaidro neizpildes 
iemeslus. Tiklīdz norādītie iemesli beidz 
pastāvēt, piemēro izņemšanas rīkojumā 
norādīto termiņu.

Or. de

Grozījums Nr. 276
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei 
pietiekamu informāciju, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā 
pievienotās veidnes starpniecību bez liekas 
kavēšanās par to informē kompetento 
iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. 
Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 
2. punktā noteikto termiņu.

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu nespēj 
izpildīt gadījumos, kad tajā ir 
acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur 
rīkojuma izpildei pietiekamu informāciju, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar 
III pielikumā pievienotās veidnes 
starpniecību nekavējoties par to informē 
kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos 
precizējumus. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs teroristisku saturu izņem vai 
piekļuvi šādam saturam atspējo, tiklīdz 



AM\1174973LV.docx 115/171 PE634.500v01-00

LV

precizējumi ir sniegti.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei 
pietiekamu informāciju, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā 
pievienotās veidnes starpniecību bez liekas 
kavēšanās par to informē kompetento 
iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. 
Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 
2. punktā noteikto termiņu.

8. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt 
nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas 
kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei 
pietiekamu informāciju, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā 
pievienotās veidnes starpniecību bez liekas 
kavēšanās par to informē kompetento
iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. 
Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 
izņemšanas rīkojumā norādīto termiņu.

Or. de

Grozījums Nr. 278
Marlene Mizzi

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Kad izņemšanas rīkojums kļūst 
galīgs, kompetentā izdevējiestāde par to 
informē 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minēto kompetento iestādi, kura uzrauga 
proaktīvo pasākumu īstenošanu. 
Izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, ja 
piemērojamo valsts tiesību aktu noteiktajā 
termiņā to nepārsūdz vai kad tas pēc 
pārsūdzēšanas ir apstiprināts.

9. Kad izņemšanas rīkojums kļūst 
galīgs, kompetentā izdevējiestāde, kura 
uzrauga proaktīvo pasākumu īstenošanu, 
kā minēts 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, informē kompetento 
iestādi, kas pieprasījusi izņemšanas 
rīkojumu. Izņemšanas rīkojums kļūst 
galīgs, ja piemērojamo valsts tiesību aktu 
noteiktajā termiņā to nepārsūdz vai nav 
izmantoti tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 
vai kad tas pēc pārsūdzēšanas ir 
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apstiprināts.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā saskaņot pantu un apsvērumu tekstu.

Grozījums Nr. 279
Julia Reda

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Pārrobežu sadarbība saistībā ar 
izņemšanas rīkojumiem

1. Ja kompetentā iestāde dalībvalstī, kas 
nav dalībvalsts, kurā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā 
norīkotais pārstāvis, vēlas pieprasīt 
izņemšanas rīkojumu, tā iesniedz 
pieprasījumu 17. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
iestādei dalībvalstī, kurā ir mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā 
norīkotais pārstāvis.

2. Kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ir 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas 
tā norīkotais pārstāvis, var izdot saskaņā 
ar 1. punktu pieprasīto izņemšanas 
rīkojumu mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam atbilstīgi 4. panta 5. punktam, 
ja ir atbilstība visām 4. panta prasībām 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
jurisdikcijā.

3. Gadījumos, kad tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenā uzņēmējdarbības vieta, neizdod 
izņemšanas rīkojumu, jo, piemēram, nav 
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atbilstības 4. pantam vai kompetentajai 
iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
izņemšanas rīkojums var ietekmēt šīs 
dalībvalsts pamatintereses, tā attiecīgi 
informē izdodošo kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde vai attiecīgā 
Savienības struktūra var mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam nosūtīt
signālziņu.

1. Kompetentā iestāde vai attiecīgā 
Savienības struktūra mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam nosūta
signālziņu.

Or. ro

Grozījums Nr. 281
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš operacionālos un 
tehniskos pasākumus, kas atvieglo tā 
satura ātru novērtēšanu, kuru 
kompetentās iestādes un, vajadzības 
gadījumā, attiecīgās Savienības struktūras 
tiem nosūtījušas brīvprātīgai izvērtēšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn
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Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par teroristisku, 
vienotu resursu vietrādi (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informāciju, 
kas ļauj minēto teroristisko saturu 
identificēt.

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par teroristisku, 
vienotu resursu vietrādi (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informāciju, 
kas ļauj minēto teroristisko saturu 
identificēt, tostarp ekrānuzņēmumus, ja 
tādi ir pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par teroristisku, 
vienotu resursu vietrādi (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informāciju, 
kas ļauj minēto teroristisko saturu 
identificēt.

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī detalizēti 
pamatotus iemeslus, kāpēc saturs tiek 
uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu 
vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, 
papildu informāciju, kas ļauj minēto 
teroristisko saturu identificēt.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par teroristisku, 

4. Signālziņā iekļauj pietiekami 
detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc 
saturs tiek uzskatīts par nelikumīgu un 
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vienotu resursu vietrādi (URL) un, 
vajadzības gadījumā, papildu informāciju, 
kas ļauj minēto teroristisko saturu 
identificēt.

teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL) 
un, vajadzības gadījumā, papildu 
informāciju, kas ļauj minēto nelikumīgo 
teroristisko saturu identificēt.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
prioritārā kārtā novērtē signālziņā 
identificētā satura atbilstību saviem 
iekšējiem noteikumiem un pieņem lēmumu 
par to, vai minēto saturu izņemt vai 
atspējot piekļuvi šādam saturam.

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
prioritārā kārtā novērtē signālziņā 
identificētā satura atbilstību saviem 
iekšējiem noteikumiem un pieņem lēmumu 
par to, vai minēto saturu izņemt vai uz 
pastāvīgu laiku atspējot piekļuvi šādam 
saturam.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
nekavējoties informē kompetento iestādi 
vai attiecīgo Savienības struktūru par 
novērtējuma iznākumu un par signālziņas 
rosināto darbību termiņiem.

6. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
informē kompetento iestādi vai attiecīgo 
Savienības struktūru par novērtējuma 
iznākumu un par signālziņas rosināto 
darbību termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Nadja Hirsch
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Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs uzskata, ka signālziņā norādītā 
informācija attiecīgā satura novērtēšanai ir 
nepietiekama, tas par to nekavējoties 
informē kompetentās iestādes vai attiecīgo 
Savienības struktūru un norāda, kāda 
papildu informācija vai precizējumi ir 
vajadzīgi.

7. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs uzskata, ka signālziņā norādītā 
informācija attiecīgā satura novērtēšanai ir 
nepietiekama, tas par to informē 
kompetentās iestādes vai attiecīgo 
Savienības struktūru un norāda, kāda 
papildu informācija vai precizējumi ir 
vajadzīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 289
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(..) svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 290
Daniel Dalton
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā, it sevišķi ja 
intensitātes, ar kādu tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, un izņemšanas 
rīkojumu saņemšanas līmenis nav būtisks, 
var veikt proaktīvus pasākumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus 
pret teroristiska satura izplatīšanu. Šie 
pasākumi ir efektīvi, mērķorientēti un 
samērīgi, tajos īpašu uzmanību pievērš 
tam, kāda veida un cik liels ir risks tikt 
pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro 
lietotāju pamattiesības un vārda un 
informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
pamatotā un vajadzības gadījumā veic 
proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt savus pakalpojumus pret 
teroristiska satura izplatīšanu. Šie 
pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem 
vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt 
pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro 
lietotāju pamattiesības un vārda un 
informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Šādus 
pasākumus īsteno saskaņā ar 3. panta 
1. punktu; it sevišķi tie neparedz sistēmu 
visa lietotāju satura nediskriminējošai un 
neierobežotai uzraudzībai vai filtrēšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 292
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā var veikt proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret tāda teroristiska satura
atkārtotu parādīšanos, kas iepriekš ticis 
izņemts vai kam ir atspējota piekļuve, jo to 
uzskata par teroristisku saturu. Šie 
pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem 
vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt 
pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro
lietotāju pamattiesības un vārda un 
informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā. Kompetentās 
iestādes palīdz MVU veikt proaktīvus 
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pasākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības, kā arī tiesību uz privātumu un 
personas datu aizsardzības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
ņemot vērā to, kāda veida un cik liels ir 
risks tikt pakļautiem teroristiskam 
saturam, var veikt proaktīvus pasākumus, 
kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
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demokrātiskā sabiedrībā. pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

Or. es

Grozījums Nr. 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
vajadzības gadījumā veic proaktīvus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un 
cik liels ir risks tikt pakļautiem 
teroristiskam saturam, ievēro lietotāju 
pamattiesības un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
atkarībā no riska un intensitātes, kādā tie 
ir pakļauti teroristiskam saturam, veic 
proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt savus pakalpojumus pret 
teroristiska satura izplatīšanu. Šie 
pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem 
vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt 
pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro 
lietotāju pamattiesības un vārda un 
informācijas brīvības būtisko nozīmi 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir samērīgi 
un — ja izmanto automatizētus 
līdzekļus — vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam pēc 
savas iniciatīvas vai tā uzņēmējdarbības 
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vietas dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma būtu jāziņo par konkrētiem 
brīvprātīgiem pasākumiem, ko tas ieviesis.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kad 17. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētā kompetentā iestāde ir 
tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 
9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas un pēc tam 
vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem 
proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar 
automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai

svītrots

a) nepieļautu iepriekš izņemta satura 
atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda 
satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura 
saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis 
uzskatīts par teroristisku;

b)atklātu, identificētu un ātri izņemtu 
teroristisku saturu vai atspējotu piekļuvi 
šādam saturam.

Šādu pieprasījumu nosūta mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma 
sniedzēja norīkotajam juridiskajam 
pārstāvim.

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo 
informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā 
darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā 
arī cilvēka veiktas uzraudzības un 
verifikācijas mehānismi.
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Or. en

Grozījums Nr. 299
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde ir tikusi 
informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā 
no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā 
ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem 
līdzekļiem – veicis, lai

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde ir tikusi 
informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā 
no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
prasa sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā 
ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem 
līdzekļiem – veicis, lai

Or. en

Grozījums Nr. 300
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde ir tikusi 
informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā 
no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā 
ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem 
līdzekļiem – veicis, lai

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde ir tikusi 
informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam var 
prasīt vismaz reizi gadā ziņot par 
konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
ko tas — arī ar automatizētiem 
līdzekļiem — veicis, lai

Or. en

Grozījums Nr. 301
Eva Maydell, Antanas Guoga
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepieļautu iepriekš izņemta satura 
atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura 
atkārtotu augšupielādēšanu, kura 
saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis 
uzskatīts par teroristisku;

a) nepieļautu iepriekš izņemta satura 
atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura 
atkārtotu augšupielādēšanu, kura 
saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis 
uzskatīts par teroristisku, ja vien šāds 
saturs nav atkārtoti augšupielādēts 
izglītības, zinātniskos, dokumentāros un 
radikālisma nepieļaušanas nolūkos un kā 
atbildes vēstījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo 
informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā 
darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā 
arī cilvēka veiktas uzraudzības un
verifikācijas mehānismi.

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo 
informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai kompetentajai 
iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt cilvēka 
veiktas uzraudzības un verifikācijas 
mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā 
iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, 
kas veikti un paziņoti saskaņā ar 
2. punktu, nav pietiekami, lai mazinātu un 
pārvaldītu pakļautības risku un 
intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs veic konkrētus 
proaktīvus papildpasākumus. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sadarbojas ar 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto kompetento 
iestādi, lai identificētu konkrētos 
pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 304
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā 
iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, 
kas veikti un paziņoti saskaņā ar 
2. punktu, nav pietiekami, lai mazinātu un 
pārvaldītu pakļautības risku un 
intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs veic konkrētus 
proaktīvus papildpasākumus. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sadarbojas ar 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto kompetento 
iestādi, lai identificētu konkrētos 
pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav 
pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu 
pakļautības risku un intensitāti, tā var 
prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic konkrētus proaktīvus 
papildpasākumus. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
kompetento iestādi, lai identificētu 
konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus.

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav 
pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu 
pakļautības risku un intensitāti, tā var 
prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic konkrētus proaktīvus 
papildpasākumus. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
kompetento iestādi, lai identificētu 
konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus, it sevišķi ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un 
vārda un informācijas brīvības, tiesību uz 
privātumu un personas datu aizsardzības 
būtisko nozīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav 

3. Ja 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti 
un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, neatbilst 
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pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu 
pakļautības risku un intensitāti, tā var 
prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic konkrētus proaktīvus 
papildpasākumus. Tālab mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 
kompetento iestādi, lai identificētu 
konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un 
noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā 
arī to īstenošanas termiņus.

nepieciešamības un samērīguma 
principiem vai nav pietiekami, lai 
mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku 
un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs atkārtoti izvērtē 
vajadzīgos pasākumus vai veic konkrētus 
proaktīvus papildpasākumus. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
sadarbojas ar 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, 
lai identificētu izmaiņas vai konkrētos 
pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos 
mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas 
termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 
3. punktā minētā pieprasījuma nav 
izdevies panākt vienošanos, 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar 
kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos 
papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. 
Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un 
vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma 
sniedzēja norīkotajam juridiskajam 
pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 308
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 
3. punktā minētā pieprasījuma nav 
izdevies panākt vienošanos, 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar 
kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos 
papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. 
Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un 
vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma 
sniedzēja norīkotajam juridiskajam 
pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 
3. punktā minētā pieprasījuma nav 
izdevies panākt vienošanos, 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 

svītrots
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kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar 
kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos 
papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. 
Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un 
vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma 
sniedzēja norīkotajam juridiskajam 
pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā 
jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Kompetentā iestāde 
neparedz vispārējas uzraudzības 
pienākumu. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu 
ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un 
vārda un informācijas brīvības būtisko 
nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenajai 
uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma 
sniedzēja norīkotajam juridiskajam 
pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 
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īstenošanu. 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā
jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde 
var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētais lēmums 
balstās uz atbilstīgiem, pietiekamiem un 
būtiskiem pierādījumiem un tajā jo īpaši 
ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var 
izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā
jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. 
panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

4. Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētā pieprasījuma nav izdevies panākt 
vienošanos, 17. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var 
izdot rīkojumu, ar kuru nosaka īpašus 
vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; 
tiem jābūt samērīgiem. Minētajā rīkojumā 
jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu 
pasākumu ietekmi uz lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu 
nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai 
pakalpojuma sniedzēja norīkotajam 
juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. 
panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās 
kompetentās iestādes norādīto pasākumu 
īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 313
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 
17. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētā kompetentā iestāde pārskata un 
vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu 
vai lēmumu, kas minēts attiecīgi 2. un 
3. punktā un 4. punktā. Saņēmusi 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pieprasījumu, kompetentā iestāde 
saprātīgā termiņā izdod pamatotu 
lēmumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 314
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 
4. punktā. Saņēmusi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, 
kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod 
pamatotu lēmumu.

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā. 
Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde 
saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 
4. punktā. Saņēmusi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, 
kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod 
pamatotu lēmumu.

5. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā 
kompetentā iestāde pārskata un vajadzības 
gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, 
kas minēts 2. punktā. Saņēmusi 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā 
termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 316
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Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar 
izņemšanas rīkojumu, signālziņu vai 
proaktīvajiem pasākumiem izņemts vai 
kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4., 
5. un 6. pants, un saistītos datus, kas 
izņemti tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais 
saturs, un kas vajadzīgi:

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar 
izņemšanas rīkojumu, signālziņu vai 
proaktīvajiem pasākumiem izņemts vai 
kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4.
un 5. pants, un saistītos datus, kas izņemti 
tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais saturs, 
un kas vajadzīgi:

Or. cs

Grozījums Nr. 317
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus 
mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai 
tiesas pieprasījuma teroristisko saturu 
glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas 
vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās administratīvās 
pārskatīšanas vai tiesā notiekošas 
pārskatīšanas procedūras labad.

2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus 
mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai 
tiesas pieprasījuma teroristisko saturu 
glabā ilgāku konkrēti noteiktu laiku, kad 
tas vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās administratīvās 
pārskatīšanas vai tiesā notiekošas 
pārskatīšanas procedūras labad.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Jiří Pospíšil

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus 
mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai 
tiesas pieprasījuma teroristisko saturu 
glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas 
vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās administratīvās 
pārskatīšanas vai tiesā notiekošas 
pārskatīšanas procedūras labad.

2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā vienu 
gadu. Pēc kompetentās iestādes vai tiesas 
pieprasījuma teroristisko saturu glabā 
ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas vajadzīgs 
tobrīd notiekošas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās administratīvās pārskatīšanas vai 
tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras 
labad.

Or. cs

Grozījums Nr. 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus 
mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai 
tiesas pieprasījuma teroristisko saturu 
glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas 
vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta a) 
apakšpunktā minētās administratīvās 
pārskatīšanas vai tiesā notiekošas 
pārskatīšanas procedūras labad.

2. Teroristisko saturu un saistītos 
datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus 
mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai 
tiesas pieprasījuma teroristisko saturu 
glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas 
vajadzīgs, lai novērstu, atklātu un 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem.

Or. es

Grozījums Nr. 320
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu.
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izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, kas vajadzīgs, lai nepieļautu aizsardzības pasākumu darbības reverso inženieriju.

Grozījums Nr. 321
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un lietotāju aizsargāšanu pret 
šādu saturu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

Or. en



AM\1174973LV.docx 139/171 PE634.500v01-00

LV

Grozījums Nr. 323
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos skaidri nosaka savu 
politiku attiecībā uz teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanu un vajadzības 
gadījumā tajos iekļauj skaidrojumu par to, 
kā izmantojami proaktīvie pasākumi, ko 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir 
tiesības īstenot.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un vajadzības gadījumā tajos 
iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā 
izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū 
arī automatizētie rīki.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
savos noteikumos nosaka savu politiku 
attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanu un tajos iekļauj jēgpilnu 
skaidrojumu par to, kā izmantojami 
proaktīvie pasākumi, it sevišķi
automatizētie rīki.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Ja vien kādā gadā nav bijusi to 
pieprasīta konkrēta rīcība saskaņā ar šo 
regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
kompetentās iestādes un attiecīgās 
Savienības struktūras publicē gada 
pārredzamības ziņojumus par darbībām, 
kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji
un iestādes, kuru kompetencē ir 
izņemšanas rīkojumu izdošana, publicē 
gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
kuri pakļauti teroristiskam saturam, 
publiski publicē gada pārredzamības 
ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai 
novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
darbībām, kas veiktas, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
publicē gada pārredzamības ziņojumus par 
pasākumiem, kas veikti, lai novērstu 
teroristiska satura izplatīšanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 330
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārredzamības ziņojumos iekļauj 
vismaz:

3. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju pārredzamības ziņojumos iekļauj 
vismaz:



PE634.500v01-00 142/171 AM\1174973LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 331
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par pasākumiem, 
kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
veicis, lai nepieļautu iepriekš izņemta 
satura atkārtotu augšupielādēšanu vai 
tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, 
kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs 
ticis uzskatīts par teroristisku;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nepieļautu reverso inženieriju.

Grozījums Nr. 332
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par tā teroristiskā 
satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura 
saturpiekļuve atspējota attiecīgi 
izņemšanas rīkojumu, signālziņu un 
proaktīvo pasākumu rezultātā;

c) informāciju par tā teroristiskā 
satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura 
saturpiekļuve atspējota attiecīgi 
izņemšanas rīkojumu, — attiecīgos 
gadījumos — signālziņu un proaktīvo 
pasākumu rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Daniel Dalton
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārskatu par sūdzību procedūrām 
un to iznākumu.

d) pārskatu par sūdzību procedūrām 
un to iznākumu, ietverot to gadījumu 
skaitu, kuros ir konstatēts, ka saturs ir 
ticis nepareizi identificēts kā teroristisks 
saturs.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kompetento iestāžu un attiecīgo 
Savienības struktūru pārredzamības 
ziņojumos ietver informāciju par izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaitu un par tāda teroristiska satura 
izmantošanu, kas ir saglabāts saskaņā ar 
7. pantu, lai novērstu, atklātu un 
izmeklētu teroristu nodarījumus un 
sauktu par tiem pie atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Julia Reda

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Dalībvalstis nodrošina, lai aizsardzības 
pasākumi, kas saistīti ar satura 
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izņemšanu vai saturpiekļuves 
atspējošanu, ietvertu arī tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar proaktīvu pasākumu izmantošanu un 
īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi

Ar nelikumīga satura izņemšanu saistītie 
aizsardzības pasākumi

Or. en

Grozījums Nr. 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto ar šo regulu saskanīgus 
automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
attiecībā uz minēto saturu pieņemtie 
lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par 
teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot 
tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto kādus ar šo regulu saskanīgus vai 
tās mērķiem atbilstīgus automatizētus 
līdzekļus vai citus proaktīvus pasākumus, 
tie turklāt paredz efektīvus un pienācīgus 
aizsardzības pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu 
pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt 
par teroristisku uzskatāmo saturu vai 
atspējot tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi 
pamatoti, kā arī nenoved pie tāda satura 
izņemšanas un saturpiekļuves 
atspējošanas, kas nav teroristisks saturs.

Or. en
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Grozījums Nr. 338
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto ar šo regulu saskanīgus 
automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
attiecībā uz minēto saturu pieņemtie 
lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par 
teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot 
tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto ar šo regulu saskanīgus 
automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, kuros ir ievērotas lietotāju 
pamattiesības un ar kuriem nodrošina, ka 
attiecībā uz minēto saturu pieņemtie 
lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par 
teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot 
tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

Or. de

Grozījums Nr. 339
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu 
izmanto ar šo regulu saskanīgus 
automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz 
efektīvus un pienācīgus aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
attiecībā uz minēto saturu pieņemtie 
lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par 
teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot 
tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji
vienmēr paredz efektīvus un pienācīgus 
aizsardzības pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka lēmumi izņemt par 
nelikumīgu un teroristisku uzskatāmo 
saturu, vai atspējot tā saturpiekļuvi, ir 
precīzi un labi pamatoti, un ka netiek 
izņemts likumīgs saturs.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Daniel Dalton
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vajadzības gadījumā un vienmēr, 
kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls 
novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, 
vai konkrētais saturs ir uzskatāms par 
teroristisku, aizsardzības pasākumi 
konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību 
un verifikāciju.

2. Aizsardzības pasākumi konkrēti 
ietver cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju par to, cik atbilstīgs ir lēmums 
izņemt saturu vai liegt saturpiekļuvi, it 
sevišķi saistībā ar vārda un informācijas 
brīvību. Kad nepieciešams detalizēts 
kontekstuāls novērtējums, ar kura 
palīdzību nosaka, vai konkrētais saturs ir 
uzskatāms par teroristisku, vajadzīga 
cilvēka veikta uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vajadzības gadījumā un vienmēr, 
kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls 
novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, 
vai konkrētais saturs ir uzskatāms par 
teroristisku, aizsardzības pasākumi 
konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību 
un verifikāciju.

2. Lai noteiktu, vai konkrētais saturs 
ir uzskatāms par teroristisku, aizsardzības 
pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu 
uzraudzību un verifikāciju.

Or. cs

Grozījums Nr. 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 1. Attiecīgās Savienības struktūras 
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izveido efektīvus un pieejamus 
mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, 
kuru piegādātais saturs izņemts vai 
piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā 
ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 
6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību 
un pieprasīt satura atjaunošanu.

un kompetentās iestādes sadarbībā ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem
izveido efektīvus un pieejamus 
mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, 
kuru piegādātais saturs izņemts vai 
piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā 
ar izņemšanas rīkojumu atbilstīgi 
4. pantam vai saskaņā ar 5. pantā 
paredzēto signālziņu vai 6. pantā 
paredzētajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
ļauj iesniegt sūdzību un pieprasīt satura 
atjaunošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
izveido efektīvus un pieejamus 
mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, 
kuru piegādātais saturs izņemts vai 
piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā 
ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 
6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem 
pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību 
un pieprasīt satura atjaunošanu.

1. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
izveido efektīvus un pieejamus 
mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, 
kuru piegādātais saturs izņemts vai 
piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā 
ar 5. pantā paredzēto signālziņu, ļauj 
iesniegt sūdzību par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt 
satura atjaunošanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 344
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
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tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un 
bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota 
nepamatoti. Tie informē sūdzības 
iesniedzēju par pārbaudes iznākumu.

tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un 
bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota 
nepamatoti. Tie informē sūdzības 
iesniedzēju par pārbaudes iznākumu divu 
nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Satura nodrošinātājiem ir tiesības 
iesniegt pārsūdzību kompetentajai 
iestādei, ja nav izdevies atrisināt to 
sūdzību par satura izņemšanu vai 
piekļuves atspējošanu tieši ar mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neatkarīgi no 1. un 2. punkta 
noteikumiem, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju sūdzību izskatīšanas mehānisms 
papildina dalībvalstu piemērojamos 
tiesību aktus un procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 347
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Julia Reda

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji izņem teroristisku saturu vai 
atspējo piekļuvi šādam saturam, tie satura 
nodrošinātājam dara pieejamu informāciju 
par teroristiskā satura izņemšanu vai 
saturpiekļuves atspējošanu.

1. Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji izņem nelikumīgu teroristisku 
saturu vai atspējo piekļuvi šādam saturam, 
tie satura nodrošinātājam dara pieejamu 
visaptverošu informāciju par nelikumīgā 
teroristiskā satura izņemšanu vai 
saturpiekļuves atspējošanu, tostarp 
norādot satura izņemšanas vai 
saturpiekļuves atspējošanas iemeslus, kas 
ietver juridisko pamatu, uz kura balstīta 
satura atzīšana par nelikumīgu, un 
iespējas lēmumu apstrīdēt, arī izklāstot 
oficiālās prasības, procedūras nākamo 
posmu aprakstu un saistītos termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs satura nodrošinātāju informē par 
izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas 
iemesliem un iespējām šo lēmumu 
apstrīdēt.

2. Pēc satura nodrošinātāja 
pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs satura nodrošinātāju informē par 
izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas 
iemesliem, ietverot šīs rīcības juridisko 
pamatu, un iespējām šo lēmumu apstrīdēt.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
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11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 4. panta 9. punktā minēto 
pārsūdzību iesniedz tās dalībvalsts tiesā, 
kurā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
veic savu galveno uzņēmējdarbību vai 
kurā atrodas vai uzņēmējdarbību veic tā 
juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ir norīkojis 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai dalībvalstu vidū nepieļautu 
dublēšanos, uzlabotu koordināciju un 
novērstu iejaukšanos izmeklēšanā, attiecībā 
uz izņemšanas rīkojumiem un signālziņām 
dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu 
informē, savā starpā koordinē darbu un 
sadarbojas, vajadzības gadījumā arī ar 
attiecīgajām Savienības struktūrām, 
piemēram, ar Eiropolu.

1. Lai dalībvalstu vidū nepieļautu 
dublēšanos, uzlabotu koordināciju, 
novērstu teroristiska satura izplatīšanu 
tiešsaistē un novērstu iejaukšanos 
izmeklēšanā, attiecībā uz izņemšanas 
rīkojumiem un signālziņām dalībvalstu 
kompetentās iestādes cita citu informē, 
savā starpā koordinē darbu un sadarbojas, 
vajadzības gadījumā arī ar attiecīgajām 
Savienības struktūrām, piemēram, ar 
Eiropolu.

Or. ro

Grozījums Nr. 351
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai dalībvalstu vidū nepieļautu 1. Lai dalībvalstu vidū nepieļautu 
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dublēšanos, uzlabotu koordināciju un 
novērstu iejaukšanos izmeklēšanā, attiecībā 
uz izņemšanas rīkojumiem un signālziņām 
dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu 
informē, savā starpā koordinē darbu un 
sadarbojas, vajadzības gadījumā arī ar 
attiecīgajām Savienības struktūrām, 
piemēram, ar Eiropolu.

dublēšanos, uzlabotu koordināciju un 
novērstu iejaukšanos izmeklēšanā, attiecībā 
uz izņemšanas rīkojumiem un signālziņām 
dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu 
informē, savā starpā koordinē darbu un 
sadarbojas, arī ar attiecīgajām Savienības 
struktūrām, piemēram, ar Eiropolu.

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji var izvēlēties 
izmantot īpašus instrumentus, vajadzības 
gadījumā arī tādus, ko attiecīgās 
Savienības struktūras, piemēram, Eiropols, 
izveidojušas, lai atvieglotu konkrēti:

3. Dalībvalstis un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji var izvēlēties 
izmantot īpašus instrumentus, arī tādus, ko 
attiecīgās Savienības struktūras, piemēram, 
Eiropols, izveidojušas, lai atvieglotu 
konkrēti:

Or. fr

Grozījums Nr. 353
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sadarbību, kuras mērķis ir 
identificēt un īstenot 6. pantā paredzētos 
proaktīvos pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 354
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Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sadarbību, kuras mērķis ir 
identificēt un īstenot 6. pantā paredzētos 
proaktīvos pasākumus.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 355
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas 
esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, 
kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst 
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par reāliem dzīvības 
draudiem teroristu nodarījumu rezultātā, 
tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādi, kas 
attiecīgajā dalībvalstī ir kompetenta
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst 
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas 
esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, 
kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst 
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs uzzina par jebkādiem faktiem, 
kas liecina par teroristu nodarījumu 
izdarīšanu, tas dalībvalstī, kur ir tā
galvenā uzņēmējdarbības vieta vai 
juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē 
iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir 
kompetentas noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie 
atbildības par šādiem nodarījumiem, vai 
informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā 
noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu 
gadījumā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs drīkst šo informāciju nosūtīt 
Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma 
pasākumiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 357
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas esību, 
tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, 
kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst
šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš 
gādā par turpinājuma pasākumiem.

4. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu 
nodarījumus pierādošas informācijas esību, 
tie dalībvalstī, kur ir to galvenā 
uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais 
pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, 
kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un 
atbild par saukšanu pie atbildības par 
šādiem nodarījumiem, vai informē 
dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 
14. panta 2. punktā. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji nosūta šo 
informāciju Eiropolam, kurš gādā par 
turpinājuma pasākumiem.

Or. fr



PE634.500v01-00 154/171 AM\1174973LV.docx

LV

Grozījums Nr. 358
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido kontaktpunktu, 
kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem 
izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām 
signālziņām saistītos precizējumu 
pieprasījumus un atziņojumus. Informāciju 
par kontaktpunktu dara publiski pieejamu.

3. Dalībvalstis izveido kontaktpunktu, 
kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem 
izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām 
signālziņām saistītos precizējumu 
pieprasījumus un atziņojumus. Eiropas 
Komisija datubāzi ar informāciju par 
dalībvalstu kontaktpunktiem dara publiski 
pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots

Jurisdikcija

1. Dalībvalstij, kurā atrodas mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta, ir jurisdikcija pār 
6., 18. un 21. pantu. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kura galvenā 
uzņēmējdarbības vieta neatrodas kādā no 
dalībvalstīm, tiek uzskatīts par esošu tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā rezidē vai 
veic uzņēmējdarbību 16. pantā minētais 
juridiskais pārstāvis.

2. Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
juridisko pārstāvi nav norīkojis, 
jurisdikcija ir visām dalībvalstīm.

3. Ja ar 4. panta 1. punktu saskanīgu 
izņemšanas rīkojumu izdevusi citas 
dalībvalsts iestāde, minētajai dalībvalstij ir 
jurisdikcija atbilstoši saviem tiesību 
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aktiem veikt piespiedu pasākumus, lai 
varētu panākt šā izņemšanas rīkojuma 
izpildi.

Or. cs

Grozījums Nr. 360
Julia Reda

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstij, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta, ir jurisdikcija pār 
6., 18. un 21. pantu. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs, kura galvenā 
uzņēmējdarbības vieta neatrodas kādā no 
dalībvalstīm, tiek uzskatīts par esošu tās 
dalībvalsts jurisdikcijā, kurā rezidē vai veic 
uzņēmējdarbību 16. pantā minētais 
juridiskais pārstāvis.

1. Dalībvalstij, kurā atrodas 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā 
uzņēmējdarbības vieta, ir jurisdikcija pār 
šo regulu. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs, kura galvenā uzņēmējdarbības 
vieta neatrodas kādā no dalībvalstīm, tiek 
uzskatīts par esošu tās dalībvalsts 
jurisdikcijā, kurā rezidē vai veic 
uzņēmējdarbību 16. pantā minētais 
juridiskais pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Julia Reda

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs juridisko pārstāvi nav norīkojis, 
jurisdikcija ir visām dalībvalstīm.

2. Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs juridisko pārstāvi nav norīkojis, 
jurisdikcija ir visām dalībvalstīm. Ja kāda 
dalībvalsts nolemj īstenot jurisdikciju, tā 
informē visas pārējās dalībvalstis.

Or. en
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Grozījums Nr. 362
Jasenko Selimovic

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 4. panta 9. punktā minēto 
pārsūdzību iesniedz tās dalībvalsts tiesā, 
kurā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
veic savu galveno uzņēmējdarbību vai 
kurā atrodas vai uzņēmējdarbību veic tā 
juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs ir norīkojis 
saskaņā ar 16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai 
iestādes, kuras ir kompetentas:

1. Katra dalībvalsts norīko tiesu 
iestādi vai iestādes, kuras ir kompetentas:

Or. cs

Grozījums Nr. 364
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai 
iestādes, kuras ir kompetentas:

1. Katra dalībvalsts norīko vienu 
iestādi, kura ir kompetenta:

Or. en
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Grozījums Nr. 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai 
iestādes, kuras ir kompetentas:

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi, 
kura ir kompetenta:

Or. es

Grozījums Nr. 366
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi vai 
iestādes, kuras ir kompetentas:

1. Katra dalībvalsts norīko iestādi,
kura ir kompetenta:

Or. en

Grozījums Nr. 367
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzraudzīt proaktīvo pasākumu 
īstenošanu saskaņā ar 6. pantu;

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
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18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem piemēro par to pienākumu 
pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
regulu, un veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu 
īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par
tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti 
saskaņā ar:

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem vai to pārstāvjiem piemēro par 
to pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti 
saskaņā ar šo regulu, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu sodu īstenošanu. Šādi sodi aptver visu
tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem piemēro par to pienākumu 
pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo 
regulu, un veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu 
īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par 
tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti 
saskaņā ar:

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem piemēro par atkārtotiem to 
pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti 
saskaņā ar šo regulu, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek
tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas 
noteikti saskaņā ar:

Or. cs

Grozījums Nr. 370
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus 
par sodiem, kurus mitināšanas 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka šādiem 
sodiem nav kriminālpārkāpuma rakstura 
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pakalpojuma sniedzējiem piemēro par to 
pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti 
saskaņā ar šo regulu, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek 
tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas 
noteikti saskaņā ar:

un to, lai kompetentās iestādes, kad tās 
nosaka soda veidu un apmēru, ņemtu vērā 
visus attiecīgos apstākļus, arī to:

Or. en

Grozījums Nr. 371
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 3. panta 2. punktu (mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju noteikumi);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 372
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 4. panta 2. un 6. punktu 
(izņemšanas rīkojumu izpilde un 
atziņošana par izpildi);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 373
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 5. panta 5. un 6. punktu 
(signālziņu novērtēšana un atziņošana 
par novērtēšanu);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 374
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un 
pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar 
kuru liek veikt konkrētus proaktīvus 
pasākumus);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 375
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un 
pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar 
kuru liek veikt konkrētus proaktīvus 
pasākumus);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 376
Jiří Maštálka
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un 
pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar 
kuru liek veikt konkrētus proaktīvus 
pasākumus);

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 377
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem un 
pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar 
kuru liek veikt konkrētus proaktīvus 
pasākumus);

d) 6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi 
par proaktīviem pasākumiem);

Or. en

Grozījums Nr. 378
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 7. pantu (datu saglabāšana); svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 379
Lucy Anderson
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) 8. pantu (pārredzamība); svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 380
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) 9. pantu (ar proaktīviem 
pasākumiem saistītie aizsardzības 
pasākumi);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 381
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) 10. pantu (sūdzību procedūras); svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 382
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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i) 11. pantu (satura nodrošinātājiem 
sniedzamā informācija);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 383
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) 13. panta 4. punktu (teroristu 
nodarījumus pierādoša informācija);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 384
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) 14. panta 1. punktu 
(kontaktpunkti);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 385
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) 16. pantu (juridiskā pārstāvja 
norīkošana).

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi
un atturoši. Dalībvalstis vēlākais līdz [seši 
mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] par 
šiem noteikumiem un pasākumiem paziņo 
Komisijai un tai nekavējoties paziņo arī par 
visiem tos ietekmējošiem turpmākiem 
grozījumiem un izmaiņām.

2. Paredzētie sodi ir efektīvi un
samērīgi. Dalībvalstis vēlākais līdz [seši 
mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] par 
šiem noteikumiem un pasākumiem paziņo 
Komisijai un tai nekavējoties paziņo arī par 
visiem tos ietekmējošiem turpmākiem 
grozījumiem un izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vai atbildīgā juridiskā persona arī 
iepriekš izdarījusi pārkāpumus;

c) vai atbildīgā persona, 
meitasuzņēmums vai saistītā persona vai 
uzņēmums arī iepriekš izdarījis
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kāda ir atbildīgās juridiskās 
personas finansiālā stiprība;

d) kāda ir atbildīgās personas, 
meitasuzņēmuma vai saistītās personas 
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vai uzņēmuma finansiālā stiprība;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) cik sekmīgi mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm.

e) cik sekmīgi mitināšanas
pakalpojuma sniedzējs vai tā pārstāvji
sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Lucy Anderson

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā 
pienākuma neizpildes gadījumā tiek 
piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz
4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā 
pienākuma neizpildes gadījumā tiek 
piemērots naudassods, kura apjoms ir 
vismaz no 2 % līdz 4 % no mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma 
iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Netīšus kavējumus, it sevišķi no 
mazu un vidēju uzņēmumu un 
jaunuzņēmumu puses, kompetentās 
iestādes uzskata par mīkstinošiem 
apstākļiem, it sevišķi nosakot sodu veidu 
un līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis no savām 
kompetentajām iestādēm un attiecīgās 
dalībvalsts jurisdikcijā esošajiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vāc 
un katru gadu līdz [31. martam] Komisijai 
nosūta informāciju par darbībām, ko tās 
veikušas saskaņā ar šo regulu. Tā ietver:

1. Dalībvalstis no savām 
kompetentajām iestādēm un attiecīgās 
dalībvalsts jurisdikcijā esošajiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vāc 
un katru gadu līdz [31. martam] Komisijai 
nosūta informāciju par darbībām, ko tās 
veikušas saskaņā ar šo regulu. Tā ietver
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
politiku, noteikumus un pārredzamības 
ziņojumus papildus:

Or. en

Grozījums Nr. 393
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par atbilstoši 6. pantam 
veiktajiem konkrētajiem proaktīvajiem
pasākumiem, arī par tā teroristiskā satura 
vienību skaitu, kas izņemts vai kura 
saturpiekļuve atspējota, un arī attiecīgos 

b) informāciju par atbilstoši 4. un 
5. pantam veiktajiem konkrētajiem 
pasākumiem, arī par tā teroristiskā satura 
vienību skaitu, kas izņemts vai kura 
saturpiekļuve atspējota;
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izpildes termiņus;

Or. cs

Grozījums Nr. 394
Daniel Dalton

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] Komisija 
veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 
zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] Komisija 
veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Ziņojumā aplūko 
arī šīs regulas ietekmi uz vārda un 
informācijas brīvību. Vajadzības gadījumā 
ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 
zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Jiří Pospíšil

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] Komisija 
veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 

Komisija veic šīs regulas izvērtējumu [ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
piemērošanas sākuma dienas] un Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī 
attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas 
aizsardzības mehānismi. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta 
priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara 
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zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

zināmu visu informāciju, kas vajadzīga 
minētā ziņojuma sagatavošanai.

Or. cs

Grozījums Nr. 396
Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [6 mēneši pēc tās stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [18 mēneši pēc tās stāšanās 
spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 397
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [6 mēneši pēc tās stāšanās 
spēkā].

To piemēro no [24 mēneši pēc tās stāšanās 
spēkā].

Or. cs

Grozījums Nr. 398
Julia Reda

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ...16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
atspējo vienas stundas laikā pēc 
kompetentās iestādes izdota izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Regulas (ES) ...16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
ātri atspējo.
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_________________ _________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Or. en

Grozījums Nr. 399
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ...16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
atspējo vienas stundas laikā pēc
kompetentās iestādes izdota izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Regulas (ES) ...16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
atspējo kompetentās iestādes noteiktajā 
termiņā.

_________________ _________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Or. de

Grozījums Nr. 400
Julia Reda

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ...17 7. pantu 
izņemtais saturs vai saturs, kuram piekļuve 
ir atspējota, kā arī saistītie dati adresātiem 
pēc kompetento iestāžu vai tiesas 
pieprasījuma jāglabā sešus mēnešus vai 
ilgāk.

Saskaņā ar Regulas (ES) ...17 7. pantu 
izņemtais saturs vai saturs, kuram piekļuve 
ir atspējota, kā arī saistītie dati adresātiem 
pēc kompetento iestāžu vai tiesas, vai 
satura nodrošinātāja pieprasījuma jāglabā 
sešus mēnešus vai ilgāk, lai izskatītu 
sūdzības saskaņā ar 10. pantā aprakstīto 
mehānismu.
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_________________ _________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Or. en

Grozījums Nr. 401
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve 
jāatspējo vienas stundas laikā

Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve 
jāatspējo kompetentās iestādes noteiktajā 
termiņā

Or. de

Grozījums Nr. 402
Julia Reda

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve 
jāatspējo vienas stundas laikā:

Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve 
jāatspējo ātri:

Or. en

Grozījums Nr. 403
Julia Reda

Regulas priekšlikums
I pielikums – G iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par kompetento struktūru vai 
tiesu un par izņemšanas rīkojuma 

Informācija par kompetento tiesu un par 
izņemšanas rīkojuma apstrīdēšanas 
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apstrīdēšanas termiņiem un procedūrām termiņiem un procedūrām

Or. en
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