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Grozījums Nr.   163 

Notis Marias 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

3.a atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību Protokolu par valstu 

parlamentu lomu Eiropas Savienībā 

(1. protokols), 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   164 

Notis Marias 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

3.b atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību Protokolu par 

subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu 

(2. protokols), 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

4.a atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Polijas Senāta 

pamatoto atzinumu, 

Or. it 
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Grozījums Nr.   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

4.b atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Čehijas Republikas 

parlamenta Senāta pamatoto atzinumu, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

4.c atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Maltas parlamenta 

pamatoto atzinumu, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

4.d atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Vācijas Federālās 

padomes atzinumu, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   169 

João Ferreira 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 
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1. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 

izklāstīto nostāju; 

1. Eiropas Parlaments noraida 

Komisijas priekšlikumu. 

Or. pt 

 

Grozījums Nr.   170 

João Ferreira 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

2. punkts 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

2. prasa Komisijai priekšlikumu 

iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo 

priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar 

citu tekstu; 

svītrots 

Or. pt 

 

Grozījums Nr.   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Regulas priekšlikums 

1. virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru iestādi 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC 

biroju 
(Dokuments attiecas uz EEZ) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   172 
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Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Regulas priekšlikums 

1. virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums 
EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru iestādi 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

noraida priekšlikumu 
EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI, 

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru 

regulatoru iestādi (BEREC) 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

Or. de 

Pamatojums 

BEREC un BEREC biroju nav nepieciešams pārveidot pilntiesīgā aģentūrā. Būtu jāsaglabā 

jau izveidotās struktūras, jo tās ir sevi attaisnojušas. Drīzāk būtu jāstiprina BEREC un 

BEREC biroja funkcijas un uzdevumi, ņemot vērā mainīgos tehnoloģiskos un tirgus apstākļus, 

bet nepārveidojot fundamentālās pārvaldības struktūras. Šo struktūru maiņa radītu tikai 

jaunu un nevajadzīgu administratīvo slogu. 

 

Grozījums Nr.   173 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

1.a atsauce (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību Protokolu par valstu 

parlamentu lomu Eiropas Savienībā 

(1. protokols), 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   174 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

1.b atsauce (jauna) 

 



 

AM\1122719LV.docx 7/138 PE602.937v01-00 

 LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Līguma par Eiropas 

Savienības darbību Protokolu par 

subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu 

(2. protokols), 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   175 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 531/201223, ciktāl tas 

attiecas uz ES mēroga viesabonēšanu, 

papildina un atbalsta elektronisko sakaru 

tiesiskā regulējuma noteikumus un nosaka 

BEREC konkrētus uzdevumus. 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 531/201223, ciktāl tas 

attiecas uz ES mēroga viesabonēšanu, 

papildina un atbalsta elektronisko sakaru 

tiesiskā regulējuma noteikumus un nosaka 

BEREC konkrētus uzdevumus. 

Elektronisko sakaru tiesiskais regulējums 

ir plaši sasniedzis savu vispārīgo mērķi 

nodrošināt konkurētspējīgu nozari, kas 

sniedz nozīmīgus ieguvumus 

galalietotājiem. 

_________________ _________________ 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 

(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.). 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 13. jūnija Regula (EK) 

Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 

publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā 

(OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   176 

Rolandas Paksas 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 2015/212024 ir noteikti 

kopīgi noteikumi, ar kuriem aizsargā 

informācijas plūsmas taisnīgu un 

nediskriminējošu apstrādi interneta 

piekļuves pakalpojumu sniegšanā un 

saistītās galalietotāju tiesības un izveido 

jaunu mazumtirdzniecības cenu 

noteikšanas mehānismu regulētiem ES 

mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem. 

Ar šādu regulējumu BEREC tiek noteikti 

papildu uzdevumi, jo īpaši pamatnostādņu 

sagatavošana par valstu regulatīvo iestāžu 

(“VRI”) pienākumu īstenošanu attiecībā 

uz atvērtu piekļuvi internetam, kā arī 

ziņošana un konsultācijas par īstenošanas 

aktu projektiem, kas Komisijai jāpieņem 

attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu. 

(3) Turklāt ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) 2015/212024 

(„telesakaru vienotais tirgus”) BEREC 

tiek noteikti papildu uzdevumi attiecībā uz 

atvērtu piekļuvi internetam. 

_________________ _________________ 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2015. gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 

ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo 

pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 

uz elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem (OV L 310, 26.11.2015, 

1. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2015. gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 

ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo 

pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 

uz elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem (OV L 310, 26.11.2015, 

1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   177 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 2015/212024 ir noteikti 

kopīgi noteikumi, ar kuriem aizsargā 

informācijas plūsmas taisnīgu un 

nediskriminējošu apstrādi interneta 

(3) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) 2015/212024 ir noteikti kopīgi 

noteikumi, ar kuriem aizsargā informācijas 

plūsmas taisnīgu un nediskriminējošu 

apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu 



 

AM\1122719LV.docx 9/138 PE602.937v01-00 

 LV 

piekļuves pakalpojumu sniegšanā un 

saistītās galalietotāju tiesības un izveido 

jaunu mazumtirdzniecības cenu 

noteikšanas mehānismu regulētiem ES 

mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem. Ar 

šādu regulējumu BEREC tiek noteikti 

papildu uzdevumi, jo īpaši pamatnostādņu 

sagatavošana par valstu regulatīvo iestāžu 

(“VRI”) pienākumu īstenošanu attiecībā 

uz atvērtu piekļuvi internetam, kā arī 

ziņošana un konsultācijas par īstenošanas 

aktu projektiem, kas Komisijai jāpieņem 

attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu. 

sniegšanā un saistītās galalietotāju tiesības 

un izveido jaunu mazumtirdzniecības cenu 

noteikšanas mehānismu regulētiem ES 

mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem. Ar 

šādu regulējumu BEREC tiek noteikti 

papildu uzdevumi, jo īpaši pamatnostādņu 

sagatavošana par valstu regulatīvo iestāžu 

(„VRI”) saistību īstenošanu attiecībā uz 

atvērtu piekļuvi internetam, kā arī ziņošana 

un konsultācijas par īstenošanas aktu 

projektiem, kas Komisijai jāpieņem 

attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu. 

_________________ _________________ 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2015. gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 

ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo 

pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 

uz elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem (OV L 310, 26.11.2015, 

1. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2015. gada 25. novembra Regula (ES) 

2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā 

ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo 

pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā 

uz elektronisko sakaru tīkliem un 

pakalpojumiem (OV L 310, 26.11.2015, 

1. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   178 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) BEREC galīgās pamatnostādnes 

Eiropas tīkla neitralitātes noteikumu 

īstenošanā, ko veic VRI, tikušas ļoti 

atzinīgi novērtētas kā vērtīgi skaidrojumi 

ar mērķi garantēt stabilu brīvu un atvērtu 

internetu, nodrošinot tādu noteikumu 

konsekventu piemērošanu, kuru mērķis ir 

garantēt informācijas plūsmas taisnīgu 

un nediskriminējošu apstrādi interneta 

piekļuves pakalpojumu sniegšanā un 

saistīto galalietotāju tiesību 

nodrošināšanā. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   179 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) BEREC un Birojs (“BEREC 

birojs”) tika izveidoti ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1211/200925. BEREC aizstāja Eiropas 

reglamentējošo iestāžu grupu (“ERG”)26, 

un BEREC izveides mērķis bija veicināt 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

iekšējā tirgus attīstību un labāku darbību, 

par mērķi izvirzot tiesiskā regulējuma 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektroniskajiem sakariem. BEREC birojs 

tika izveidots kā Kopienas iestāde ar 

juridisku statusu, lai veiktu Regulā (EK) 

Nr. 1211/2009 minētos uzdevumus, jo īpaši 

profesionālā un administratīvā atbalsta 

pakalpojumu sniegšanu BEREC. 

(4) BEREC un Birojs („BEREC 

birojs”) tika izveidoti ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1211/200925. BEREC aizstāja Eiropas 

reglamentējošo iestāžu grupu („ERG”)26, 

un BEREC izveides mērķis bija veicināt 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

iekšējā tirgus attīstību, no vienas puses, un 

labāku darbību, no otras puses, par mērķi 

izvirzot tiesiskā regulējuma konsekventas 

īstenošanas nodrošināšanu 

elektroniskajiem sakariem. BEREC birojs 

tika izveidots kā Kopienas iestāde ar 

juridisku statusu, lai veiktu Regulā (EK) 

Nr. 1211/2009 minētos uzdevumus, jo īpaši 

profesionālā un administratīvā atbalsta 

pakalpojumu sniegšanu BEREC. 

_________________ _________________ 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 25. novembra Regula (EK) 

Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 

18.12.2009., 1. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 25. novembra Regula (EK) 

Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 

18.12.2009., 1. lpp.). 

26 Komisijas 2002. gada 29. jūlija Lēmums 

2002/627/EK, ar ko izveido elektronisko 

sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas 

reglamentējošo iestāžu grupu (OV L 200, 

30.7.2002, 38. lpp.). 

26 Komisijas 2002. gada 29. jūlija Lēmums 

2002/627/EK, ar ko izveido elektronisko 

sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas 

reglamentējošo iestāžu grupu (OV L 200, 

30.7.2002., 38. lpp.). 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   180 

Evžen Tošenovský 
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Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Ar Lēmumu 2010/349/ES1 

dalībvalstu valdību pārstāvji vienojās, ka 

BEREC biroja galvenā mītne būs Rīgā. 

Mītnes nolīgums starp Latvijas 

Republikas valdību un BEREC biroju tika 

parakstīts 2011. gada 24. februārī un 

stājās spēkā 2011. gada 5. augustā. Lai 

BEREC birojs varētu efektīvi un izmaksu 

ziņā lietderīgā veidā pildīt savus 

uzdevumus, varētu būt nepieciešams 

izvietot darbinieku(-s) citā dalībvalstī. 

Pieredze liecina, ka jo īpaši šajā ziņā ir 

vajadzīgi viens vai vairāki sadarbības 

koordinatori Briselē. 

 _________________ 

 (1) Lēmums, ko ar kopēju vienošanos 

2010. gada 31. maijā pieņēmuši 

dalībvalstu valdību pārstāvji, par Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru 

iestādes (BEREC) biroja atrašanās vietu 

(2010/349/ES) (OV L 156, 23.6.2010., 

12. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   181 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) 2015. gada 6. maija paziņojumā 

“Digitālā vienotā tirgus stratēģija 

Eiropai”27 Komisija plānoja 2016. gadā 

nākt klajā ar priekšlikumiem vērienīgai 

tiesiskā regulējuma uzlabošanai 

elektronisko sakaru jomā, cita starpā 

galveno uzmanību vēršot uz efektīvāku 

(5) 2015. gada 6. maija paziņojumā 

„Digitālā vienotā tirgus stratēģija 

Eiropai”27 Komisija plānoja 2016. gadā 

nākt klajā ar priekšlikumiem vērienīgai 

tiesiskā regulējuma uzlabošanai 

elektronisko sakaru jomā, cita starpā 

galveno uzmanību vēršot uz efektīvāku 
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institucionālās sistēmas regulējumu, lai, 

veidojot pareizos apstākļus digitālajam 

vienotajam tirgum, telesakaru noteikumus 

padarītu piemērotus mērķim. Tas ietver ļoti 

jaudīgu savienojamības tīklu izvietošanu, 

radiofrekvenču spektra koordinētāku 

pārvaldību bezvadu tīkliem un vienlīdzīgu 

konkurences apstākļu radīšanu 

progresīviem digitālajiem tīkliem un 

inovatīviem pakalpojumiem. Paziņojumā 

norādīts, ka mainīgais tirgus un 

tehnoloģiskie apstākļi liek stiprināt 

institucionālo sistēmu, palielinot BEREC 

lomu. 

institucionālās sistēmas regulējumu, lai, 

veidojot pareizos apstākļus digitālajam 

vienotajam tirgum, telesakaru noteikumus 

padarītu piemērotus mērķim. Tas ietver 

vismaz ļoti jaudīgu savienojamības tīklu 

izvietošanu, radiofrekvenču spektra 

koordinētāku pārvaldību bezvadu tīkliem 

un vienlīdzīgu konkurences apstākļu 

radīšanu progresīviem digitālajiem tīkliem 

un inovatīviem pakalpojumiem. 

Paziņojumā norādīts, ka mainīgais tirgus 

un tehnoloģiskie apstākļi liek stiprināt 

institucionālo sistēmu, palielinot BEREC 

lomu. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

“Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 

turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, 

nodrošinot efektīvāku institucionālo 

sistēmu. To var izdarīt, nostiprinot BEREC 

lomu, spējas un lēmumu pieņemšanas 

pilnvaras, lai panāktu saskanīgu tiesiskā 

regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru 

jomā, nodrošinātu BEREC efektīvu 

pārraudzību pār vienotā tirgus attīstību un 

palīdzot tai atrisināt pārrobežu strīdus. Šajā 

saistībā Eiropas Parlaments uzsver arī 

nepieciešamību uzlabot BEREC 

finansējumu un personālu un vēl vairāk 

uzlabot tās pārvaldības struktūru. 

(6) 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

„Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 

turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, 

nodrošinot efektīvāku institucionālo 

sistēmu. To var izdarīt, nostiprinot BEREC 

lomu, spējas un lēmumu pieņemšanas 

pilnvaras, lai panāktu saskanīgu tiesiskā 

regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru 

jomā, pilnībā ievērojot subsidiaritātes 

principu, un palīdzot tai atrisināt pārrobežu 

strīdus. Šajā saistībā Eiropas Parlaments 

uzsver, ka jānodrošina, lai nepieciešamais 

finansējums un personāls nerada papildu 

slogu Savienības budžetam. 

Or. it 
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Grozījums Nr.   183 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

“Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 

turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, 

nodrošinot efektīvāku institucionālo 

sistēmu. To var izdarīt, nostiprinot 

BEREC lomu, spējas un lēmumu 

pieņemšanas pilnvaras, lai panāktu 

saskanīgu tiesiskā regulējuma īstenošanu 

elektronisko sakaru jomā, nodrošinātu 

BEREC efektīvu pārraudzību pār vienotā 

tirgus attīstību un palīdzot tai atrisināt 

pārrobežu strīdus. Šajā saistībā Eiropas 

Parlaments uzsver arī nepieciešamību 

uzlabot BEREC finansējumu un personālu 

un vēl vairāk uzlabot tās pārvaldības 

struktūru. 

(6) 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

„Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 

turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, 

nodrošinot efektīvāku institucionālo 

sistēmu. Tas īpaši lūdza Komisiju stiprināt 

BEREC lomu, spējas un lēmumu 

pieņemšanas pilnvaras, lai panāktu 

saskanīgu tiesiskā regulējuma īstenošanu 

elektronisko sakaru jomā, nodrošinātu 

BEREC efektīvu pārraudzību pār vienotā 

tirgus attīstību un palīdzot tai atrisināt 

pārrobežu strīdus. Šajā saistībā Eiropas 

Parlaments uzsver arī nepieciešamību 

uzlabot BEREC finansējumu un personālu 

un vēl vairāk uzlabot tās pārvaldības 

struktūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   184 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā 

“Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” 

Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 

turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, 

nodrošinot efektīvāku institucionālo 

sistēmu. To var izdarīt, nostiprinot BEREC 

lomu, spējas un lēmumu pieņemšanas 

pilnvaras, lai panāktu saskanīgu tiesiskā 

regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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jomā, nodrošinātu BEREC efektīvu 

pārraudzību pār vienotā tirgus attīstību un 

palīdzot tai atrisināt pārrobežu strīdus. Šajā 

saistībā Eiropas Parlaments uzsver arī 

nepieciešamību uzlabot BEREC 

finansējumu un personālu un vēl vairāk 

uzlabot tās pārvaldības struktūru. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC 

un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvo 

slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 

ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas 

(EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 

Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi 

internetam un ES mēroga viesabonēšanu, 

un Direktīvas, kurā BEREC noteikts 

(7) BEREC un tā birojs ir snieguši 

pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma 

konsekventā īstenošanā elektronisko 

sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo 

praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas 

atšķirības. Lai nodrošinātu lielāku 

efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk 

sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus 

attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi 

ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

stiprināt BEREC lomu. Tas arī atbilst 

vajadzībai atspoguļot BEREC lomu pēc 

Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti 

BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 2015/2120, 

kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā 

uz atvērtu piekļuvi internetam un ES 

mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā 

BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu 

uzdevumu, piemēram, lēmumu un 

pamatnostādņu sagatavošana par vairākām 

tēmām, ziņošana par tehniskiem 

jautājumiem, reģistru uzturēšana un 

atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus 

procedūrām valstu pasākumu projektiem 
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ievērojams skaits jaunu uzdevumu, 

piemēram, lēmumu un pamatnostādņu 

sagatavošana par vairākām tēmām, 

ziņošana par tehniskiem jautājumiem, 

reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana 

par iekšējā tirgus procedūrām valstu 

pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu. 

attiecībā uz tirgus regulēšanu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   186 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC 

un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvo 

slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 

ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas 

(EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 

Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības, piemēram, 

vairumtirdzniecības piekļuves produktu 

jomā, kurā BEREC nav nodrošinājusi 

pietiekamas vadlīnijas, tādējādi ietekmējot 

uzņēmumus, kas darbojas pārrobežu 

mērogā. Turklāt BEREC un BEREC biroja 

pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada 

papildu administratīvo slogu. Lai 

nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju 

un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī 

veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, konkurenci 

elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un 

saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES 

iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas 

mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot 

tās pārvaldības struktūru, izveidojot 

BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas 

arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC 

lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc 

Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti 



 

PE602.937v01-00 16/138 AM\1122719LV.docx 

LV 

internetam un ES mēroga viesabonēšanu, 

un Direktīvas, kurā BEREC noteikts 

ievērojams skaits jaunu uzdevumu, 

piemēram, lēmumu un pamatnostādņu 

sagatavošana par vairākām tēmām, 

ziņošana par tehniskiem jautājumiem, 

reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana 

par iekšējā tirgus procedūrām valstu 

pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu. 

BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 2015/2120, 

kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā 

uz atvērtu piekļuvi internetam un ES 

mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā 

BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu 

uzdevumu, piemēram, lēmumu un 

pamatnostādņu sagatavošana par vairākām 

tēmām, ziņošana par tehniskiem 

jautājumiem, reģistru uzturēšana un 

atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus 

procedūrām valstu pasākumu projektiem 

attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   187 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl 

ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC 

un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvo 

slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 

(7) BEREC un BEREC birojs ir 

snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā 

regulējuma konsekventai īstenošanai 

elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā 

uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm ir 

ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un 

BEREC biroja pārvaldības struktūra ir 

sarežģīta un rada papildu administratīvo 

slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti 

un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu 

elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību 

visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir 

stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās 

pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC 

kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī 

atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas 
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ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas 

(EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 

Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi 

internetam un ES mēroga viesabonēšanu, 

un Direktīvas, kurā BEREC noteikts 

ievērojams skaits jaunu uzdevumu, 

piemēram, lēmumu un pamatnostādņu 

sagatavošana par vairākām tēmām, 

ziņošana par tehniskiem jautājumiem, 

reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana 

par iekšējā tirgus procedūrām valstu 

pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu. 

ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas 

(EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC 

uzdevumi attiecībā uz ES mēroga 

viesabonēšanu, Regulas (ES) 2015/2120, 

kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā 

uz atvērtu piekļuvi internetam un ES 

mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā 

BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu 

uzdevumu, piemēram, lēmumu un 

pamatnostādņu sagatavošana par vairākām 

tēmām, ziņošana par tehniskiem 

jautājumiem, reģistru uzturēšana un 

atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus 

procedūrām valstu pasākumu projektiem 

attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   188 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā 

aģentūrā. 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatība, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta saistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā 

aģentūrā, nodrošinot, ka jaunā aģentūra 
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sniedz papildu pievienoto vērtību un 

atbilst ES politikas prioritātēm, jo īpaši 

digitālā vienotā tirgus stratēģijai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā 

aģentūrā. 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatība, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta saistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras no Eiropas 

Komisijas neatkarīgā aģentūrā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs (8) Vajadzība visās dalībvalstīs 
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konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā 

aģentūrā. 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatība, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta saistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

izmantot BEREC un BEREC biroja darbu 

un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā 

(8) Vajadzība visās dalībvalstīs 

konsekventi piemērot elektronisko sakaru 

tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai 

veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru 

iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu 

veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatība, 

konkurence elektronisko sakaru tīklu, 

pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un 

tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver 

pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un 

līdzšinējo pieredzi, kas gūta saistībā ar 

konsekventas īstenošanas nodrošināšanu 

elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams 

nodrošināt BEREC un BEREC biroja 

darba nepārtrauktību un pārveidot šīs 
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aģentūrā. struktūras. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Uz šo aģentūru vajadzētu 

attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes 

un Eiropas Komisijas 2012. gada 

19. jūlija kopīgajā paziņojumā par 

decentralizētajām aģentūrām noteiktos 

principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas 

saskaņā ar minētajiem principiem 

(“Kopēja pieeja”)28. Ņemot vērā BEREC 

izveidoto tēlu un izmaksas, ko radītu 

nosaukuma maiņa, jaunajai aģentūrai 

būtu jāsaglabā BEREC nosaukums. 

svītrots 

_________________  

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 

2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums 

par decentralizētām aģentūrām. 

 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Uz šo aģentūru vajadzētu 

attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes 

un Eiropas Komisijas 2012. gada 

19. jūlija kopīgajā paziņojumā par 

decentralizētajām aģentūrām noteiktos 

principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas 

(9) Aģentūrai būtu jādarbojas pilnīgi 

neatkarīgi no Eiropas Komisijas. Ņemot 

vērā BEREC izveidoto tēlu un izmaksas, 

ko radītu nosaukuma maiņa, jaunajai 

aģentūrai būtu jāsaglabā BEREC 

nosaukums. 
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saskaņā ar minētajiem principiem 

(“Kopēja pieeja”)28. Ņemot vērā BEREC 

izveidoto tēlu un izmaksas, ko radītu 

nosaukuma maiņa, jaunajai aģentūrai būtu 

jāsaglabā BEREC nosaukums. 

_________________  

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 

2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums 

par decentralizētām aģentūrām. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi 

un cilvēkresursi un arī turpmāk būtu 

jāapkopo VRI īpašās zināšanas. 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem, nepieciešamo pamatnostādņu 

sniegšana VRI, lai nodrošinātu kopīgus 

kritērijus un konsekventu regulatīvo pieeju, 

un atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai BEREC veiktu uzdevumus, tai arī 

turpmāk vajadzētu izmantot VRI īpašās 

zināšanas. 

Or. it 
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Grozījums Nr.   195 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo 

VRI īpašās zināšanas. 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu papildu uzdevumus, kā arī 

ņemot vērā ar saturu saistīto uzdevumu 

lielāko apjomu attiecībā pret 

administratīvajiem uzdevumiem, aģentūrai 

būtu nepieciešami pietiekami finanšu 

resursi un cilvēkresursi un arī turpmāk būtu 

jāapkopo VRI īpašās zināšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 
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ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo 

VRI īpašās zināšanas. 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, BEREC birojam 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo 

VRI īpašās zināšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, 

ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti 

tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana 

atsevišķos jautājumos ar pārrobežu 

dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus 

procedūru veicināšana valstu pasākumu 

projektiem (gan attiecībā uz tirgus 

regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra 

izmantošanas tiesību piešķiršanu), 

nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana 

VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 

(10) BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir 

īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā 

un kuru veido VRI pārstāvji, ir vislabākajā 

pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti tādi uzdevumi 

kā lēmumu pieņemšana atsevišķos 

jautājumos ar pārrobežu dimensiju, 

efektīvu iekšējā tirgus procedūru 

veicināšana valstu pasākumu projektiem 

(gan attiecībā uz tirgus regulēšanu, gan uz 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu), nepieciešamo 

pamatnostādņu sniegšana VRI, lai 

nodrošinātu kopīgus kritērijus un 

konsekventu regulatīvo pieeju, un 

atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. 

Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos 

uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko 
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sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo 

VRI īpašās zināšanas. 

sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. 

Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu 

nepieciešami pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo 

VRI īpašās zināšanas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Lai nodrošinātu tiesību aktu 

konsekventu piemērošanu visā Savienībā, 

ar BEREC starpniecību būtu jāizveido 

konsekvences mehānisms sadarbībai starp 

valstu regulatīvajām iestādēm. Šis 

mehānisms būtu jo īpaši jāpiemēro, ja 

valsts regulatīvā iestāde plāno pieņemt 

pasākumu, kura mērķis ir izraisīt 

juridisku ietekmi, kas var radīt šķērsli 

iekšējam tirgum vai radīt juridiskās 

noteiktības trūkumu Savienības tiesību 

aktu vienotās interpretācijas jomā. Tas 

jāpiemēro, ja attiecīgā valsts regulatīvā 

iestāde pieprasa, lai šāds jautājums tiktu 

izskatīts konsekvences mehānisma 

ietvaros, pārrobežu strīdu gadījumos vai 

saskaņā ar tāda uzņēmuma sūdzību, kurš 

darbojas pārrobežu mērogā un kuru šie 

pasākumi ir ietekmējuši. Minētajam 

mehānismam nebūtu jāskar pasākumi, ko 

Komisija varētu veikt, īstenojot savas 

pilnvaras saskaņā ar Līgumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 



 

AM\1122719LV.docx 25/138 PE602.937v01-00 

 LV 

10.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) BEREC vajadzētu būt arī 

struktūrai, kas Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai sniedz vērtējumu, 

debašu iespējas un padomu elektronisko 

sakaru jomā. BEREC attiecīgi vajadzētu 

sniegt padomu Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai pēc to pieprasījuma 

vai pēc savas iniciatīvas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) BEREC nepieciešamības gadījumā 

un neskarot to lomu būtu jāatļauj 

sadarboties ar citām ES struktūrām, 

birojiem, aģentūrām un padomdevējām 

grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra 

politikas grupu29, Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģiju30, Eiropas 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, 

kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, 

ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču 

spektra komiteju). Ja tas nepieciešams 

BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu 

jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu 

kompetentajām iestādēm, īpaši ar 

elektronisko sakaru jomā kompetentajām 

regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu 

grupām, kā arī ar starptautiskām 

organizācijām. 

(11) Ņemot vērā to nozaru aizvien 

lielāko konverģenci, kas sniedz 

elektronisko sakaru pakalpojumus, un ar 

to attīstību saistīto regulatīvo jautājumu 

horizontālo aspektu, BEREC būtu 

jākoordinē darbs un, neskarot to lomu, 

būtu jāsadarbojas ar citām ES struktūrām, 

birojiem, aģentūrām un padomdevējām 

grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra 

politikas grupu29, Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģiju30, Eiropas 

audiovizuālo mediju pakalpojumu 

regulatoru grupu31, Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, 

Patērētāju aizsardzības sadarbības tīklu 

un Eiropas standartizācijas 

organizācijām, kā arī ar esošajām 

komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju 

un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja 

tas nepieciešams BEREC uzdevumu 

izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši 

ar elektronisko sakaru jomā 

kompetentajām regulatīvajām iestādēm 
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un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar 

starptautiskām organizācijām. 

_________________ _________________ 

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

(OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.). 

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido 

radiofrekvenču spektra politikas grupu 

(OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

31 Direktīva [...]. 31 Direktīva [...]. 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 

par Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA) un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 

(OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.). 

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 

par Eiropas Savienības Tīklu un 

informācijas drošības aģentūru (ENISA) un 

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 

(OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības 

komiteja, vienotai valdei, kas sniedz 

vispārējus norādījumus BEREC 

darbībām, lemj par regulatīviem un 

darbības, kā arī par administratīviem un 

budžeta pārvaldības jautājumiem, būtu 

jāpalīdz uzlabot aģentūras efektivitāte, 

saskaņotība un rezultāti. Šajā nolūkā 

valdei būtu jāveic attiecīgās funkcijas un 

papildus diviem Komisijas pārstāvjiem 

tajā vajadzėtu būt visu VRI vadītājiem vai 

koleģiālās struktūras locekļiem, ko 

svītrots 
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aizsargā atlaišanas prasības. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības 
komiteja, vienotai valdei, kas sniedz 

vispārējus norādījumus BEREC 

darbībām, lemj par regulatīviem un 

darbības, kā arī par administratīviem un 

budžeta pārvaldības jautājumiem, būtu 

jāpalīdz uzlabot aģentūras efektivitāte, 

saskaņotība un rezultāti. Šajā nolūkā 

valdei būtu jāveic attiecīgās funkcijas un 

papildus diviem Komisijas pārstāvjiem 

tajā vajadzėtu būt visu VRI vadītājiem vai 

koleģiālās struktūras locekļiem, ko 

aizsargā atlaišanas prasības. 

(12) Valdei būtu jābūt atbildīgai par 

attiecīgajiem administratīvajiem un 

budžeta pārvaldības jautājumiem, un 

papildus visu VRI vadītājiem vai 

koleģiālās struktūras locekļiem tajā 

vajadzētu būt vienam Komisijas 

pārstāvim. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 
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jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāte, saskaņotība un 

rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus diviem 

Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāti, saskaņotību un 

rezultātus. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un tajā vajadzētu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. Turklāt Komisija ar diviem 

pārstāvjiem ir tiesīga piedalīties valdes 

darbībā un sanāksmēs ar balsstiesībām 

tikai administratīvās un budžeta 

pārvaldības jautājumos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāte, saskaņotība un 

rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus diviem 

Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāti, saskaņotību un 

rezultātus. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un tajā vajadzētu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   205 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāte, saskaņotība un 

rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus diviem 

Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

(12) Salīdzinājumā ar kādreizējo 

situāciju, kad paralēli darbojās gan 

regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, 

vienotai valdei, kas sniedz vispārējus 

norādījumus BEREC darbībām, lemj par 

regulatīviem un darbības, kā arī par 

administratīviem un budžeta pārvaldības 

jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot 

aģentūras efektivitāti, saskaņotību un 

rezultātus. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic 

attiecīgās funkcijas un papildus vienam 

Komisijas pārstāvim tajā vajadzētu būt 

visu VRI vadītājiem vai koleģiālās 

struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas 

prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Iepriekš iecēlējiestādes pilnvaras 

bija BEREC biroja pārvaldības komitejas 

priekšsēdētāja vietniekam. Jaunās 

aģentūras valdei attiecīgās iecēlējiestādes 

pilnvaras būtu jādeleģē izpilddirektoram, 

kuram ir tiesības šādas pilnvaras deleģēt 

tālāk. Tas palīdzēs efektīvi pārvaldīt 

BEREC personālu, kā arī nodrošināt, ka 

pārvaldības komiteja, priekšsēdētājs un 

priekšsēdētāja vietnieks var pilnībā 

pievērsties savu pienākumu veikšanai. 

(13) Iepriekš iecēlējiestādes pilnvaras 

bija BEREC biroja pārvaldības komitejas 

priekšsēdētāja vietniekam. Jaunās 

aģentūras valdei attiecīgās iecēlējiestādes 

pilnvaras būtu jādeleģē 

ģenerālsekretāram, kuram ir tiesības šādas 

pilnvaras deleģēt tālāk. Tas palīdzēs 

efektīvi pārvaldīt BEREC personālu, kā arī 

nodrošināt, ka pārvaldības komiteja, 

priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks 

var pilnībā pievērsties savu pienākumu 

veikšanai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   207 



 

PE602.937v01-00 30/138 AM\1122719LV.docx 

LV 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iepriekš regulatoru valdes 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 

amata pilnvaru laiks bija viens gads. 

Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas 

noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt 

BEREC darbību gada un daudzgadu 

plānošanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

pilnvaras ir stabilas un tiek piešķirtas uz 

ilgu laiku. 

(14) Iepriekš regulatoru valdes 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 

amata pilnvaru laiks bija viens gads. 

Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas 

noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt 

BEREC darbību gada un daudzgadu 

plānošanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

pilnvaras ir stabilas un tiek piešķirtas uz 

ilgu laiku ar ikgadēju novērtējuma 

ziņojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   208 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iepriekš regulatoru valdes 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 

amata pilnvaru laiks bija viens gads. 

Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas 

noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt 

BEREC darbību gada un daudzgadu 

plānošanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

pilnvaras ir stabilas un tiek piešķirtas uz 

ilgu laiku. 

(14) Iepriekš regulatoru valdes 

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 

amata pilnvaru laiks bija viens gads. 

Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas 

noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt 

BEREC darbību gada un daudzgadu 

plānošanu, priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka pilnvaru laikam ir jābūt diviem 

gadiem. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   209 

Notis Marias 
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Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Vismaz divreiz gadā valdei 

jāpulcējas regulārajās sanāksmēs. Ņemot 

vērā līdzšinējo pieredzi un BEREC 

pastiprināto lomu, valde var rīkot papildu 

sanāksmes. 

(15) Valdei katru mēnesi jāpulcējas 

sanāksmēs un jāsniedz informācija par 

paveikto. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   210 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi; 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā 2,5 gadu 

ilgā pilnvaru laikā. Valde izpilddirektoru 

ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija 

sagatavo pēc atklātas un pārredzamas 

atlases procedūras, lai nodrošinātu 

kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta 

līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš 

BEREC biroja administratīvā vadītāja 

amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   211 

Patrizia Toia 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi; 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Kandidātam 

jāiegūst Eiropas Parlamenta piekrišana, 

lai ieņemtu amatu. Turklāt iepriekš 

BEREC biroja administratīvā vadītāja 

amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir 

nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru 

izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. 

Turklāt iepriekš BEREC biroja 

administratīvā vadītāja amata pilnvaru 

laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai 

izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas 

pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt 

stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi; 

(16) Ģenerālsekretāra, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

ģenerālsekretāru ieceļ no kandidātu 

saraksta, ko Padome sagatavo, lai viņam 

piešķirtu spēcīgu leģitimitāti, kuras 

pamatā ir dalībvalstis. Turklāt iepriekš 

BEREC biroja administratīvā vadītāja 

amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir 

nepieciešams, lai ģenerālsekretāram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   213 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi; 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi, ne ilgākas par pieciem 

gadiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   214 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu 

saraksta, ko Komisija sagatavo pēc 

atklātas un pārredzamas atlases procedūras, 

lai nodrošinātu kandidātu stingru 

izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. 

Turklāt iepriekš BEREC biroja 

(16) Direktora, kurš ir BEREC biroja 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

direktoru ieceļ pēc atklātas un pārredzamas 

atlases procedūras, lai nodrošinātu 

kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta 

līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš 

BEREC biroja administratīvā vadītāja 

amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir 
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administratīvā vadītāja amata pilnvaru 

laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai 

izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas 

pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt 

stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi; 

nepieciešams, lai direktoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas BEREC 

birojam ļautu nodrošināt stabilitāti un 

ilgtermiņa stratēģijas izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   215 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu 

saraksta, ko Komisija sagatavo pēc 

atklātas un pārredzamas atlases procedūras, 

lai nodrošinātu kandidātu stingru 

izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. 

Turklāt iepriekš BEREC biroja 

administratīvā vadītāja amata pilnvaru 

laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai 

izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas 

pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt 

stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi; 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai 

(16) Izpilddirektora, kurš ir BEREC 

juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga 

aģentūras pienācīgai darbībai un tai 
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noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko Komisija sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi; 

noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde 

izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, 

ko VRI sagatavo pēc atklātas un 

pārredzamas atlases procedūras, lai 

nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu 

un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt 

iepriekš BEREC biroja administratīvā 

vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. 

Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu 

pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai 

ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa 

stratēģijas izpildi. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   217 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika 

ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu 

jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek ekspertu darba grupās, tāpēc 

regulatoru valde atbild par darba grupu 

izveidi un to līdzpriekšsēdētāju iecelšanu. 

Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu 

strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar 

procedūrām, uz kurām attiecas laika 

ierobežojumi, jau iepriekš būtu jāizveido 

kvalificētu ekspertu saraksti. Nedrīkst 

pieļaut, ka darba grupu locekļi vai 

novērotāji nonāk interešu konfliktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 
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17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 

(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

saraksti. 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 

(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

saraksti. Būtu jānodrošina kvalificēto 

ekspertu, kas ir darba grupu locekļi, 

sarakstu un interešu deklarāciju publiska 

pieejamība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   219 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 

(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju un visu VRI uzskatu un 

ieguldījumu vienlīdzīgu ņemšanu vērā, 

darba grupas koordinē un vada BEREC 

darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba 

grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar 

iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu 

projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā 

uz radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika 
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saraksti. ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu 

jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 
(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

saraksti. 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai (šo procedūru laika 

ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu 

jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   221 

Victor Negrescu 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu 

pieeju, darba grupas koordinē un vada 

(17) Pieredze liecina, ka lielākā daļa 

BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja 

darbs notiek darba grupās, tāpēc valde 

atbild par darba grupu izveidi un to locekļu 

iecelšanu. Lai nodrošinātu ģeogrāfiski 

līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē 
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BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu 

atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo 

īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām 

valstu pasākumu projektiem tirgus 

regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču 

spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu 

(šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau 

iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu 

saraksti. 

un vada BEREC darbinieki. Lai 

nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju 

izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus 

procedūrām valstu pasākumu projektiem 

tirgus regulēšanai un attiecībā uz 

radiofrekvenču spektra izmantošanas 

tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika 

ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu 

jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās 

un regulatīvās struktūras. Tā kā 

Apelācijas padomes pieņemto lēmumu 

nolūks ir radīt tiesiskas sekas trešām 

personām, tad prasību pārskatīt to 

likumību var iesniegt Vispārējā tiesā. Lai 

nodrošinātu vienotus nosacījumus 

attiecībā uz Apelācijas padomes 

reglamentu, Komisijai piešķiramas 

īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201133; 

svītrots 

_________________  

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
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13. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   223 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās 

un regulatīvās struktūras. Tā kā 

Apelācijas padomes pieņemto lēmumu 

nolūks ir radīt tiesiskas sekas trešām 

personām, tad prasību pārskatīt to 

likumību var iesniegt Vispārējā tiesā. Lai 

nodrošinātu vienotus nosacījumus 

attiecībā uz Apelācijas padomes 

reglamentu, Komisijai piešķiramas 

īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201133; 

svītrots 

_________________  

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās 

un regulatīvās struktūras. Tā kā 

Apelācijas padomes pieņemto lēmumu 

nolūks ir radīt tiesiskas sekas trešām 

personām, tad prasību pārskatīt to 

likumību var iesniegt Vispārējā tiesā. Lai 

nodrošinātu vienotus nosacījumus 

attiecībā uz Apelācijas padomes 

reglamentu, Komisijai piešķiramas 

īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201133; 

(18) BEREC nav kompetenta pieņemt 

saistošus lēmumus. 

_________________  

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   225 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 
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nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās un 

regulatīvās struktūras. Tā kā Apelācijas 

padomes pieņemto lēmumu nolūks ir radīt 

tiesiskas sekas trešām personām, tad 

prasību pārskatīt to likumību var iesniegt 

Vispārējā tiesā. Lai nodrošinātu vienotus 

nosacījumus attiecībā uz Apelācijas 

padomes reglamentu, Komisijai 

piešķiramas īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/201133; 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās un 

regulatīvās struktūras. Tā kā Apelācijas 

padomes pieņemto lēmumu nolūks ir radīt 

tiesiskas sekas trešām personām, tad 

prasību pārskatīt to likumību var iesniegt 

Vispārējā tiesā. 

_________________  

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   226 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, 

taču nav atkarīga no tās administratīvās un 

regulatīvās struktūras. Tā kā Apelācijas 

padomes pieņemto lēmumu nolūks ir radīt 

tiesiskas sekas trešām personām, tad 

(18) Tā kā BEREC ir kompetenta 

pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams 

nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai 

juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē 

BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt 

Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa 

un kurai jābūt neatkarīgai no tās 

administratīvās un regulatīvās struktūras. 

Tā kā Apelācijas padomes pieņemto 

lēmumu nolūks ir radīt tiesiskas sekas 
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prasību pārskatīt to likumību var iesniegt 

Vispārējā tiesā. Lai nodrošinātu vienotus 

nosacījumus attiecībā uz Apelācijas 

padomes reglamentu, Komisijai 

piešķiramas īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/201133; 

trešām personām, tad prasību pārskatīt to 

likumību var iesniegt Vispārējā tiesā. Lai 

nodrošinātu vienotus nosacījumus attiecībā 

uz Apelācijas padomes reglamentu, 

Komisijai piešķiramas īstenošanas 

pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) BEREC birojam jābūt savu 

uzdevumu veikšanai pietiekamiem 

finanšu resursiem un cilvēkresursiem. 

BEREC uzticēto uzdevumu skaita 

palielināšanās un BEREC birojam 

pieprasīto uzdevumu sarežģītība pienācīgi 

jāatspoguļo BEREC biroja resursu 

plānošanā. Turklāt BEREC biroja 

personāla sastāvs būtu jāveido, ņemot 

vērā nepieciešamību pienācīgi līdzsvarot 

pagaidu darbinieku un ārštata darbinieku 

skaitu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   228 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

19.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19b) Eiropas Elektronisko 

komunikāciju regulatoru iestādes birojs 

(BEREC birojs) un Latvijas Republikas 

valdība 2011. gada 24. februārī noslēdza 

mītnes nolīgumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai nodrošinātu BEREC 

autonomiju, tai būtu vajadzīgs savs 

budžets, kura lielāko daļu veido Savienības 

iemaksa. Uz BEREC finansējumu būtu 

jāattiecina budžeta lēmējinstitūcijas 

vienošanās, kā izklāstīts 31. punktā Iestāžu 

nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību 

budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību35. 

(20) Lai nodrošinātu BEREC biroja 

autonomiju un neatkarību, tam būtu 

vajadzīgs savs budžets, kura lielāko daļu 

veido Savienības iemaksa. Budžetam būtu 

jāatspoguļo piešķirtie papildu uzdevumi 

un BEREC biroja un BEREC stiprinātā 

loma. Uz BEREC finansējumu būtu 

jāattiecina budžeta lēmējinstitūcijas 

vienošanās, kā izklāstīts 31. punktā Iestāžu 

nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību 

budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību35. 

_________________ _________________ 

35 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgums starp Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 

jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 

(OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.). 

35 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgums starp Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 

jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 

(OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.). 

Or. en 
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Grozījums Nr.   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) BEREC vajadzētu būt neatkarīgai 

operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un 

tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un 

finansiāli autonomai. Tālab būtu 

nepieciešams un būtu lietderīgi, ka 

BEREC ir Savienības struktūra, kurai ir 

juridiskas personas statuss un kura 

izmanto tai piešķirtās pilnvaras. 

(21) BEREC vajadzētu būt neatkarīgai 

operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un 

tai vajadzētu būt administratīvi un 

finansiāli autonomai. Turklāt tai būtu 

jādarbojas arī kā VRI sadarbības 

struktūrai, lai nodrošinātu tiesisko 

regulējumu ilgtermiņā. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   231 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) BEREC vajadzētu būt neatkarīgai 

operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un 

tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un 

finansiāli autonomai. Tālab būtu 

nepieciešams un būtu lietderīgi, ka BEREC 

ir Savienības struktūra, kurai ir juridiskas 

personas statuss un kura izmanto tai 

piešķirtās pilnvaras. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. el 

 

Grozījums Nr.   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(22) Kā decentralizētai ES aģentūrai 

BEREC būtu jādarbojas savu pilnvaru un 

esošās institucionālās sistēmas ietvaros. 

Tā nebūtu jāuzskata par ES nostājas 

pārstāvi sabiedrībā vai par tiesisku 

saistību radītāju Eiropas Savienībai. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Kā decentralizētai ES aģentūrai 

BEREC būtu jādarbojas savu pilnvaru un 

esošās institucionālās sistēmas ietvaros. 

Tā nebūtu jāuzskata par ES nostājas 

pārstāvi sabiedrībā vai par tiesisku saistību 

radītāju Eiropas Savienībai. 

(22) Kā neatkarīgai aģentūrai BEREC 

būtu jādarbojas savu pilnvaru ietvaros. Tā 

nebūtu jāuzskata par ES nostājas pārstāvi 

sabiedrībā vai par tiesisku saistību radītāju 

Eiropas Savienībai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   234 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu 

BEREC darbības jomā, jaunajai 

aģentūrai vajadzētu būt atvērtai sadarbībai 

ar trešo valstu regulatīvām iestādēm (īpaši 

ar EEZ EBTA valstu un kandidātvalstu 

iestādēm), kas ir kompetentas elektronisko 

sakaru jomā, ja tās irnoslēgušas attiecīgus 

nolīgumus ar Eiropas Savienību. 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu, 

BEREC un BEREC birojam vajadzētu būt 

atvērtam sadarbībai ar trešo valstu VRI, 

kas ir kompetentas elektronisko sakaru 

jomā, īpaši ar valstīm, kuras ir noslēgušas 

attiecīgus nolīgumus ar Eiropas 

Savienību, piemēram, EEZ EBTA valstīm 

un kandidātvalstīm. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu 

BEREC darbības jomā, jaunajai 

aģentūrai vajadzētu būt atvērtai sadarbībai 

ar trešo valstu regulatīvām iestādēm (īpaši 

ar EEZ EBTA valstu un kandidātvalstu 

iestādēm), kas ir kompetentas elektronisko 

sakaru jomā, ja tās irnoslēgušas attiecīgus 

nolīgumus ar Eiropas Savienību. 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu, 

BEREC un tās birojam vajadzētu būt 

atvērtiem sadarbībai ar trešo valstu 

regulatīvām iestādēm (īpaši ar EEZ EBTA 

valstu un kandidātvalstu iestādēm), kas ir 

kompetentas elektronisko sakaru jomā, ja 

tās ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar 

Eiropas Savienību. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu 

BEREC darbības jomā, jaunajai aģentūrai 

vajadzētu būt atvērtai sadarbībai ar trešo 

valstu regulatīvām iestādēm (īpaši ar EEZ 

EBTA valstu un kandidātvalstu iestādēm), 

kas ir kompetentas elektronisko sakaru 

jomā, ja tās irnoslēgušas attiecīgus 

nolīgumus ar Eiropas Savienību. 

(23) Lai vēl vairāk paplašinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

noteikumu konsekventu īstenošanu 

BEREC darbības jomā, tai vajadzētu būt 

atvērtai sadarbībai ar trešo valstu 

regulatīvām iestādēm (īpaši ar EEZ EBTA 

valstu un kandidātvalstu iestādēm), kas ir 

kompetentas elektronisko sakaru jomā, ja 

tās ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar 

Eiropas Savienību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   237 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) BEREC vajadzētu būt tiesībām 

iesaistīties saziņas pasākumos savā 

kompetences jomā, ja tie nekaitē BEREC 

pamatuzdevumiem un tiek īstenoti saskaņā 

ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas 

plāniem, ko pieņem valde. BEREC saziņas 

stratēģijas saturam un īstenošanai 

vajadzētu būt saskaņotai, atbilstīgai un 

koordinētai ar Komisijas un citu iestāžu 

stratēģijām un darbībām, lai ņemtu vērā ES 

kopējo tēlu. 

(24) BEREC ar BEREC biroja atbalstu 

vajadzētu būt tiesībām iesaistīties saziņas 

pasākumos savā kompetences jomā, ja tie 

nekaitē BEREC pamatuzdevumiem. 

BEREC biroja saziņas pasākumi jāīsteno 
saskaņā ar attiecīgiem saziņas un 

izplatīšanas plāniem, ko pieņem valde. 

BEREC biroja saziņas stratēģijas saturam 

un īstenošanai vajadzētu būt saskaņotai, 

atbilstīgai un koordinētai ar Komisijas un 

citu iestāžu stratēģijām un darbībām, lai 

ņemtu vērā ES kopējo tēlu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   238 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) BEREC vajadzētu būt tiesībām 

iesaistīties saziņas pasākumos savā 

kompetences jomā, ja tie nekaitē BEREC 

pamatuzdevumiem un tiek īstenoti saskaņā 

ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas 

plāniem, ko pieņem valde. BEREC saziņas 

stratēģijas saturam un īstenošanai 

vajadzētu būt saskaņotai, atbilstīgai un 

koordinētai ar Komisijas un citu iestāžu 

stratēģijām un darbībām, lai ņemtu vērā ES 

kopējo tēlu. 

(24) BEREC vajadzētu būt tiesībām 

iesaistīties saziņas pasākumos savā 

kompetences jomā, ja tie nekaitē BEREC 

pamatuzdevumiem un tiek īstenoti saskaņā 

ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas 

plāniem, ko pieņem valde. BEREC saziņas 

stratēģijas saturam un īstenošanai 

vajadzētu būt saskaņotai, objektīvai, 

atbilstīgai un koordinētai ar Komisijas un 

citu iestāžu stratēģijām un darbībām, lai 

ņemtu vērā ES kopējo tēlu. 

Or. el 
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Grozījums Nr.   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Lai efektīvi veiktu uzdevumus, 

BEREC vajadzētu būt tiesībām pieprasīt 

visu nepieciešamo informāciju no 

Komisijas, VRI un — galējas 

nepieciešamības gadījumā — no citām 

iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas 

pieprasījumiem vajadzētu būt 

proporcionāliem, un tie nedrīkst 

nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, 

kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru 

tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un 

laikus jāsniedz precīza informācija, lai 

nodrošinātu, ka BEREC spēj izpildīt savus 

pienākumus. Tāpat BEREC, ievērojot 

lojālas sadarbības principu, nepieciešamā 

informācija būtu jāsniedz Komisijai un 

VRI. 

(25) Lai efektīvi veiktu uzdevumus, 

BEREC vajadzētu būt tiesībām pieprasīt 

visu nepieciešamo informāciju no 

Komisijas, VRI un — uzdevumu 

veikšanas nepieciešamības gadījumā — no 

citām iestādēm un uzņēmumiem. Šādā 

nolūkā BEREC būtu jāizveido vienota 

informācijas un saziņas sistēma, lai 

novērstu informācijas pieprasījumu 

dublēšanos un veicinātu visu iesaistīto 

iestāžu savstarpējo saziņu. Informācijas 

pieprasījumiem vajadzētu būt 

proporcionāliem, un tie nedrīkst 

nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, 

kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru 

tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un 

laikus jāsniedz precīza informācija, lai 

nodrošinātu, ka BEREC spēj izpildīt savus 

pienākumus. Tāpat BEREC, ievērojot 

lojālas sadarbības principu, nepieciešamā 

informācija būtu jāsniedz Komisijai un 

VRI. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) BEREC biroju, kas ar Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas 

iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz 

visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, 

likumīgajām saistībām, darba līgumiem un 

finanšu saistībām aizstāj BEREC. BEREC 

(28) Biroju, kas ar Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas 

iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz 

visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, 

likumīgajām saistībām, darba līgumiem un 

finanšu saistībām aizstāj BEREC birojs, 
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būtu jāpārņem BEREC biroja darbinieki, 

kuru tiesības un pienākumi paliek 

neskarti, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) BEREC biroju, kas ar Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas 

iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz 

visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, 

likumīgajām saistībām, darba līgumiem un 

finanšu saistībām aizstāj BEREC. BEREC 

būtu jāpārņem BEREC biroja darbinieki, 

kuru tiesības un pienākumi paliek 

neskarti, 

(28) BEREC biroju, kas ar Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas 

iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz 

visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, 

likumīgajām saistībām, darba līgumiem un 

finanšu saistībām nodrošina ciešu 

sadarbību ar BEREC. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas 

Elektronisko sakaru regulatoru iestāde 

(“BEREC”). 

1. Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas 

Elektronisko sakaru regulatoru iestāde 

(„BEREC”) un BEREC birojs. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas 

Elektronisko sakaru regulatoru iestāde 

(“BEREC”). 

1. Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas 

Elektronisko sakaru regulatoru iestāde 

(„BEREC”) un BEREC birojs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   244 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 

2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, 

Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 

243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra 

politikas programma) darbības jomā. 

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 

2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, 

Regulas (ES) 2015/2120 un 

Lēmuma 243/2012/ES36 (radiofrekvenču 

spektra politikas programma) darbības 

jomā, kā arī jebkura cita tāda Savienības 

tiesību akta darbības jomā, ar ko nosaka 

jaunus uzdevumus un pilnvaras. 

_________________ _________________ 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu 

radiofrekvenču spektra politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 14. marta Lēmums 

Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu 

radiofrekvenču spektra politikas 

programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Papildinājuma mērķis ir nodrošināt nākotnei atbilstošu regulējumu. 

 

Grozījums Nr.   245 

Rolandas Paksas 

 

Regulas priekšlikums 
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1. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 2. punktā minētajā darbības 

jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus 

attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību. 

3. BEREC veicina valstu regulatīvo 

iestāžu („VRI”) un citu kompetento 

iestāžu, kā minēts Direktīvas 

(„Elektronisko sakaru kodekss”) 3. pantā, 

mērķu sasniegšanu. BEREC jo īpaši 

sadarbojas ar VRI, lai nodrošinātu 
elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

īstenošanas konsekventu regulatīvo pieeju 

2. punktā minētajā darbības jomā un 

tādējādi sekmētu iekšējā tirgus attīstību. 

BEREC arī veicina piekļuvi ļoti jaudīgai 

datu savienojamībai, ieguldījumus tajā un 

tās izplatību, konkurenci elektronisko 

sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto 

iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES 

iedzīvotāju interešu aizsardzību, ietverot 

patērētāju un uzņēmumu ilgtermiņa 

intereses. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   246 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 2. punktā minētajā darbības 

jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus 

attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību. 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(„VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 2. punktā minētajā darbības 

jomā un tādējādi sekmē harmonizēta 

iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina 

informācijas plūsmas nediskriminējošu 

apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu 

sniegšanā, atvērtu interneta piekļuvi, 

piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai 

un tās izplatību, konkurenci elektronisko 
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sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto 

iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES 

iedzīvotāju interešu aizsardzību. 

Or. en 

Pamatojums 

Pašreizējā teksta saskaņošana ar Regulu (ES) 2015/2120. 

 

Grozījums Nr.   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC tiecas sasniegt tos pašus 

mērķus kā valstu regulatīvās iestādes 

(“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. 

BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 2. punktā minētajā darbības 

jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus 

attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti 

jaudīgai datu savienojamībai un tās 

izplatību, konkurenci elektronisko sakaru 

tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu 

nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju 

interešu aizsardzību. 

3. BEREC kā primāros mērķus 

nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā 

regulējuma konsekventu īstenošanu 

2. punktā minētajā darbības jomā un sekmē 

iekšējā tirgus attīstību, tādējādi sekmējot 

Direktīvas 3. pantā minētos mērķus 

veicināt piekļuvi ļoti jaudīgai datu 

savienojamībai un tās izplatību, konkurenci 

elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un 

saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES 

iedzīvotāju interešu aizsardzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   248 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a BEREC veic savus uzdevumus 

neatkarīgi, objektīvi un pārredzami un 

izmanto VRI pieejamo zinātību. Katra 
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dalībvalsts nodrošina, ka VRI ir 

pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi, kādi ir nepieciešami, lai 

piedalītos BEREC darbā, garantējot savu 

pārstāvju klātbūtni BEREC organizētajās 

sanāksmēs. 

Or. en 

Pamatojums 

Tehniskai struktūrai neatkarība nepieciešama, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Neatkarība 

nevar būt tikai deklaratīva, tā arī jāatbalsta ar nepieciešamajiem līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a BEREC savus uzdevumus veic 

neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt 

Eiropas Parlamentam un Padomei un abas 

iestādes konsultēt; 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas sniegt atzinumu vai 

ieteikumu Eiropas Parlamentam, Padomei 

un Komisijai par jebkuru no jautājumiem, 

kas saistīts ar BEREC izveides mērķi; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt 

Eiropas Parlamentam un Padomei un abas 

iestādes konsultēt; 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt 

Eiropas Parlamentam un Padomei un abas 

iestādes konsultēt, veicināt konkurenci un 

investīcijas, aizsargāt galalietotājus; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   252 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt 

Eiropas Parlamentam un Padomei un 

abas iestādes konsultēt; 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai, Eiropas 

Parlamentam, Padomei un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros; 

Or. en 

Pamatojums 

Likumdevējiem nepieciešama vienlīdzīga attieksme un piekļuve vienai un tai pašai tehniskajai 

zinātībai. 
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Grozījums Nr.   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās 

konsultēt un ar tām sadarboties visos 

tehniskajos jautājumos savu pilnvaru 

ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt 

Eiropas Parlamentam un Padomei un abas 

iestādes konsultēt; 

a) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas palīdzēt VRI, tās konsultēt un ar 

tām sadarboties visos tehniskajos 

jautājumos savu pilnvaru ietvaros, kā arī 

pēc pieprasījuma palīdzēt Komisijai, 

Eiropas Parlamentam un Padomei un šīs 

iestādes konsultēt; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   254 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas konsultēt Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Komisiju par jebkura tāda 

jautājuma regulatīvās ietekmes analīzes 

rezultātiem, kas attiecas uz iekšējā tirgus 

dinamiku tās kompetences jomās; 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pieņemto lēmumu pamatā ir pienācīgi dati un analīze. 

 

Grozījums Nr.   255 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 



 

PE602.937v01-00 56/138 AM\1122719LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pēc pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas konsultēt Eiropas Parlamentu, 

Padomi un Komisiju par jebkura tāda 

jautājuma attiecīgo regulatīvo ietekmi, 

kas attiecas uz vispārējo digitālo tirgu 

dinamiku; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) sniegt ieteikumus VRI un informēt 

par labāko praksi, lai sekmētu visu 

tehnisko jautājumu labāku un 

konsekventu īstenošanu savu pilnvaru 

ietvaros; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) pēc pamatota pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas palīdzēt Eiropas 

Parlamentam un Padomei un tos 

konsultēt, cita starpā arī sniedzot 

ziņojumus, visos jautājumos, kas ir saistīti 

ar elektroniskajiem sakariem un ir 

BEREC kompetencē; 

Or. en 



 

AM\1122719LV.docx 57/138 PE602.937v01-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.   258 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) palīdzēt Komisijai, sniedzot tai 

konsultācijas par tiesību aktu 

sagatavošanu un pieņemšanu 

elektronisko sakaru jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pieņemt lēmumus: svītrots 

– par starpvalstu tirgu noteikšanu 

saskaņā ar Direktīvas 63. pantu; 

 

– par līguma kopsavilkuma modeli 

saskaņā ar Direktīvas 95. pantu; 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   260 

Rolandas Paksas 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pieņemt lēmumus: svītrots 

– par starpvalstu tirgu noteikšanu 

saskaņā ar Direktīvas 63. pantu; 
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– par līguma kopsavilkuma modeli 

saskaņā ar Direktīvas 95. pantu; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par regulatīviem jautājumiem, kas 

var radīt šķērsli iekšējam tirgum vai 

novirzes 1. panta 2. punktā minētā 

tiesiskā regulējuma īstenošanā, ko veic 

valstu regulatīvās iestādes vai citas 

kompetentās iestādes, tikai šādos 

gadījumos: 

 a) pārrobežu strīdu gadījumos, ja 

kompetentās valstu regulatīvās iestādes 

nav varējušas panākt vienošanos trijos 

mēnešos pēc dienas, kad attiecīgā lieta 

iesniegta pēdējai no minētajām 

regulatīvajām iestādēm; 

 b) pēc kompetentas valsts regulatīvās 

iestādes pieprasījuma; 

 c) pēc tāda uzņēmuma sūdzības, kas 

nodrošina elektronisko sakaru tīklus vai 

pakalpojumus. 

 Lēmumu pieņem īsākajā iespējamā laikā 

un jebkurā gadījumā četru mēnešu laikā, 

izņemot ārkārtas apstākļus, no dienas, 

kad jautājums ar divu trešdaļu valdes 

locekļu balsu vairākumu nosūtīts 

BEREC. Pirmajā daļā minēto lēmumu 

pamato un adresē attiecīgajām valstu 

regulatīvajām iestādēm, kurām tas ir 

saistošs. 

 Valdes priekšsēdētājs bez nepamatotas 

kavēšanās paziņo pirmajā daļā minēto 

lēmumu valstu regulatīvajām iestādēm. 

Par to informē Komisiju. Lēmumu 

nekavējoties publicē BEREC tīmekļa 
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vietnē; 

Or. en 

Pamatojums 

Jāievieš konsekvences mehānisms, kas ir līdzīgs tam, kāds ieviests saskaņā ar Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu vienotu interpretāciju un sniegtu 

iespēju BEREC ātri reaģēt, ja valstu regulatīvo iestāžu darbība ir neatbilstoša un negatīvi 

ietekmē iekšējā tirgus darbību. 

 

Grozījums Nr.   262 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par elektronisko sakaru iekšējā 

tirgus konsolidāciju saskaņā ar Direktīvas 

32. pantu un par tiesiskās aizsardzības 

līdzekļu konsekventu piemērošanu 

saskaņā ar Direktīvas 33. pantu; 

Or. en 

Pamatojums 

Pašreizējā sistēmā BEREC (precīzāk, Regulatoru valde) sniedz tikai atzinumus, jo tai nav 

tiesībsubjektības un tā nav Kopienas iestāde (BEREC birojs ir Kopienas iestāde). Ja to 

pārveidos par pilntiesīgu aģentūru, ir tikai loģiski piešķirt tai lēmumu pieņemšanas pilnvaras 

svarīgākajos regulatīvajos jautājumos, piemēram, tirgus analīze, būtiskas ietekmes tirgū 

apzīmējums un tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Ja tomēr nav nodoma piešķirt tai šādas 

pilnvaras, ir lieki to pārveidot par aģentūru. 

 

Grozījums Nr.   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izstrādāt ekonomikas modeli, lai 

palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos 

svītrots 
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savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas 

Savienībā saskaņā ar Direktīvas 

73. pantu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   264 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par elektronisko sakaru tiesiskā 

regulējuma konsekventu īstenošanu; 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā harmonizācija ir viens no pašreizējās politikas primārajiem mērķiem, šī daļa nodrošina 

vairāk instrumentu pieejamajam instrumentu kopumam. 

 

Grozījums Nr.   265 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 7.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par informācijas plūsmas 

nediskriminējošu apstrādi interneta 

piekļuves pakalpojumu sniegšanā saskaņā 

ar Regulu (ES) 2015/2120; 

Or. en 

Pamatojums 

Teksta saskaņošana ar Regulu (ES) 2015/2120. 
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Grozījums Nr.   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pārrauga un koordinē VRI darbību 

Regulas (ES) Nr. 531/2012 piemērošanā, jo 

īpaši attiecībā uz regulētu 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu par iekšzemes 

cenām galalietotāju interesēs; 

a) pārrauga un koordinē VRI darbību 

Regulas (ES) Nr. 531/2012 piemērošanā, jo 

īpaši attiecībā uz regulētu 

mazumtirdzniecības viesabonēšanas 

pakalpojumu sniegšanu par iekšzemes 

cenām galalietotāju interesēs, 

viesabonēšanas pakalpojumu 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības cenu attīstību un par 

tarifu pārredzamību un salīdzināmību 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 

19. pantu; 

Or. en 

Pamatojums 

Regulas (ES) Nr. 531/2012 pienācīga un konsekventa īstenošana galvenokārt būs balstīta uz 

viesabonēšanas izmaksu pārredzamību un attīstību. BEREC tādējādi būtu jānodrošina 

izmaksu vienota novērtēšana visā Savienībā. 

 

Grozījums Nr.   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pārrauga tirgus attīstību, izvērtē 

regulatīvu jauninājumu nepieciešamību 

un koordinē valstu regulatīvo iestāžu 

savstarpējo darbību, lai sniegtu iespēju 

izstrādāt jaunus inovatīvus elektronisko 

sakaru pakalpojumus un nodrošinātu 

konverģenci, jo īpaši standartizācijas, 

numerācijas un frekvenču piešķiršanas 

jomā; 
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Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstis jau īsteno dažādas pieejas attiecībā uz, piemēram, numerācijas resursu vai 

frekvenču piešķiršanu, lai nodrošinātu lietu internetu, tādēļ nepieciešams, lai BEREC 

darbotos proaktīvi jaunu tirgus norišu pārraudzībā un pasākumu koordinēšanā. 

 

Grozījums Nr.   268 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – par tirgus praksi, kas varētu kaitēt 

nediskriminējošai piekļuvei internetam, 

atvērtam internetam un patērētāju 

tiesībām, un par ļaunprātīgu praksi; 

Or. en 

Pamatojums 

Teksta saskaņošana ar Regulu (ES) 2015/2120. 

 

Grozījums Nr.   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– par viesabonēšanas pakalpojumu 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības cenu attīstību un par 

tarifu pārredzamību un salīdzināmību 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 

19. pantu; 

– par viesabonēšanas pakalpojumu 

mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības cenu attīstību un par 

tarifu pārredzamību un salīdzināmību 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 

19. pantu, kā arī, ja nepieciešams, sniedz 

ieteikumus Komisijai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) nodrošina regulējumu, kura 

ietvaros valstu regulatīvās iestādes var 

sadarboties, un veicina valstu regulatīvo 

iestāžu sadarbību jomās, kuras joprojām 

nav saskaņotas Savienības līmenī. 

BEREC savu atzinumu, ieteikumu un 

lēmumu formulēšanā pienācīgi ņem vērā 

šādas sadarbības rezultātu. Ja BEREC 

uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi 

par minēto sadarbību, tā Komisijai 

sagatavo attiecīgus ieteikumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) uztur reģistru par: svītrots 

– uzņēmumiem, kas nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus un 

pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas 

12. pantu. BEREC izdod arī standarta 

deklarācijas par uzņēmumu 

paziņojumiem saskaņā ar Direktīvas 

14. pantu; 

 

– numuriem ar tiesībām uz lietošanu 

ārpus teritorijas saskaņā ar Direktīvas 

87. pantu; 

 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) uzsāk datu jauninājumu iniciatīvu, 

lai modernizētu, saskaņotu un 

standartizētu datu vākšanu, ko veic valstu 

regulatīvās iestādes. Neskarot intelektuālā 

īpašuma tiesības un nepieciešamo 

konfidencialitātes līmeni, BEREC tīmekļa 

vietnē un Eiropas datu portālā nodrošina 

šo datu pieejamību sabiedrībai atvērtā, 

atkārtoti izmantojamā un mašīnlasāmā 

formātā; 

Or. en 

Pamatojums 

Daudzas valstu regulatīvās iestādes ir iesaistītas dažādās kartēšanas iniciatīvās un datu 

vākšanā ar mērķi sniegt sabiedrībai informāciju par pakalpojumu kvalitāti, platjoslas 

izvēršanu un frekvenču piešķiršanu, tādēļ nepieciešams saskaņot šīs iniciatīvas un nodrošināt 

to pieejamību atvērtā datu formātā. 

 

Grozījums Nr.   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) sadarbojas ar Patērētāju 

aizsardzības sadarbības tīklu un 

attiecīgajām valstu kompetentajām 

iestādēm attiecībā uz jautājumiem, kas ir 

saistīti ar elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu un var ietekmēt 

patērētāju intereses vairākās dalībvalstīs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) izvērtē viesabonēšanas cenu 

aizliegšanas īstenošanu un attīstību 

Savienībā, jo īpaši vērojot tarifu 

svārstības vietējos tirgos pēc 2017. gada 

15. jūnija, saskaņā ar 

Regulu (ES) 2017/… [ar ko groza 

Regulu (ES) Nr. 531/2012 par 

noteikumiem attiecībā uz viesabonēšanas 

vairumtirdzniecības tirgiem] un 

Regulu (ES) 2015/2120; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a BEREC uzdevumus publicē 

tīmekļa vietnē un aktualizē saskaņā ar 

jauniem uzdevumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 
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attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ievēro 

visus BEREC pieņemtos lēmumus un 

rūpīgi ņem vērā visus BEREC pieņemtos 

atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un 

labākās prakses, lai nodrošinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

konsekventu īstenošanu 1. panta 2. punktā 

noteiktās darbības jomas ietvaros. 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ņem 

vērā visus BEREC pieņemtos atzinumus, 

pamatnostādnes, ieteikumus un labākās 

prakses, lai nodrošinātu elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma pielāgotu 

īstenošanu 1. panta 2. punktā noteiktās 

darbības jomas ietvaros. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ievēro 

visus BEREC pieņemtos lēmumus un 

rūpīgi ņem vērā visus BEREC pieņemtos 
atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un 

labākās prakses, lai nodrošinātu 

elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

konsekventu īstenošanu 1. panta 2. punktā 

noteiktās darbības jomas ietvaros. 

3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ņem 

vērā visus BEREC pieņemtos atzinumus, 

pamatnostādnes, ieteikumus un labākās 

prakses, lai nodrošinātu elektronisko 

sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu 

īstenošanu 1. panta 2. punktā noteiktās 

darbības jomas ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   278 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ievēro 

visus BEREC pieņemtos lēmumus un 

rūpīgi ņem vērā visus BEREC pieņemtos 
atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un 

labākās prakses, lai nodrošinātu 

3. Neskarot atbilstības nodrošināšanu 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI un 

Komisija rūpīgi ņem vērā visus BEREC 

pieņemtos atzinumus, pamatnostādnes, 

ieteikumus un labākās prakses, lai 

nodrošinātu elektronisko sakaru tiesiskā 
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elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma 

konsekventu īstenošanu 1. panta 2. punktā 

noteiktās darbības jomas ietvaros. 

regulējuma konsekventu īstenošanu 

1. panta 2. punktā noteiktās darbības jomas 

ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   279 

Patrizia Toia 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a BEREC veic savus uzdevumus 

neatkarīgi, objektīvi, pārredzami un 

savlaicīgi. BEREC nodrošina, ka 

sabiedrībai un jebkurai ieinteresētajai 

personai tiek sniegta atbilstoša, objektīva, 

uzticama un viegli pieejama informācija, 

jo īpaši par tās darba rezultātiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   280 

Patrizia Toia 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 3.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b BEREC veicina VRI savstarpējo 

sadarbību un VRI un Komisijas 

sadarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   281 

Rolandas Paksas 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām 

saskaņā ar 26. pantu. 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var attiecīgā gadījumā 

apspriesties ar attiecīgajām VRI un 

attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
sadarboties ar kompetentajām ES 

struktūrām, aģentūrām, birojiem un 

padomdevējām grupām, ar trešo valstu 

kompetentajām iestādēm un/vai ar 

starptautiskām organizācijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   282 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām 

saskaņā ar 26. pantu. 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

dalībvalstu, trešo valstu kompetentajām 

iestādēm un/vai ar valstu vai 

starptautiskām organizācijām saskaņā ar 

26. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

BEREC sadarbības ierobežojumu likvidēšana. 

 

Grozījums Nr.   283 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC var sadarboties ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām 

saskaņā ar 26. pantu. 

4. Ja tas ir nepieciešams šajā regulā 

noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 

veikšanai, BEREC sadarbojas ar 

kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, 

birojiem un padomdevējām grupām, ar 

trešo valstu kompetentajām iestādēm 

un/vai ar starptautiskām organizācijām 

saskaņā ar 26. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   284 

Rolandas Paksas 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a BEREC attiecīgā gadījumā var 

apspriesties ar ieinteresētajām personām 

un dot tām iespēju saprātīgi pieņemamā 

termiņā paust savu viedokli. BEREC, 

neskarot 28. pantu, nodrošina šādu 

apspriešanu rezultātu pieejamību 

sabiedrībai. Šādas apspriešanās notiek 

pēc iespējas agrāk lēmumu pieņemšanas 

procesā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   285 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a BEREC savus uzdevumus veic 

neatkarīgi un objektīvi, bez nepamatotas 

kavēšanās un nodrošinot pārredzamu 

lēmumu pieņemšanas procesu. BEREC 
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arī nodrošina, ka sabiedrībai un 

ieinteresētajām personām tiek sniegta 

objektīva, uzticama un viegli pieejama 

informācija par visiem BEREC darba 

procesa posmiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   286 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a BEREC var organizēt sabiedrisko 

apspriešanu ar visām ieinteresētajām 

personām un dot tām iespēju saprātīgi 

pieņemamā termiņā paust savu viedokli. 

BEREC nodrošina šādu apspriešanu 

rezultātu pieejamību sabiedrībai. 

Or. en 

Pamatojums 

BEREC laba darba priekšnoteikumi ir pārredzamība un pienācīgas konsultācijas. 

 

Grozījums Nr.   287 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Pirms lēmumu, ziņojumu vai citu 

sabiedrības nodevumu veidu pieņemšanas 

BEREC apspriežas ar ieinteresētajām 

personām un dod tām iespēju paust savu 

viedokli saprātīgi pieņemamā termiņā, ko 

nosaka, ņemot vērā jautājuma 

sarežģītību, un kas nav īsāks par 

30 dienām. Neskarot 28. pantu, BEREC 
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publicē apspriešanās procedūras 

rezultātus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   288 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 4.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.c Neskarot 21. pantu un turpmākos 

pantus, BEREC izmanto VRI pieejamo 

zinātību un veic savus uzdevumus 

sadarbībā ar VRI un Komisiju. BEREC 

veicina visu VRI savstarpējo sadarbību, 

kā arī VRI un Komisijas sadarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   289 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 BEREC organizatoriskā struktūra 

 BEREC ietver: 

 a) regulatoru valdi; 

 b) kontaktpersonu tīklu; 

 c) ekspertu darba grupas („darba 

grupas”). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   290 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 BEREC organizatoriskā struktūra 

 BEREC ietver: 

 a) regulatoru valdi; 

 b) kontaktpersonu tīklu; 

 c) darba grupas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   291 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b pants 

 Regulatoru valdes sastāvs 

 1. Regulatoru valdes sastāvā ir viens 

loceklis no katras dalībvalsts. Attiecīgā 

persona ir VRI vadītājs vai augsta līmeņa 

pārstāvis, un tā ir dalībvalstī izveidota 

VRI, kuras pamatuzdevums ir pārraudzīt 

elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu 

tirgus ikdienas darbību. 

 Dalībvalstīs, kurās saskaņā ar 

Direktīvu [...] („Elektronisko sakaru 

kodekss”) ir izveidotas vairākas VRI, 

attiecīgās VRI vienojas par kopīgu 

pārstāvi un nodrošina nepieciešamo 

koordināciju starp VRI. 

 2. Veicot ar šo regulu uzticētos 

uzdevumus, regulatoru valde rīkojas 

neatkarīgi. 

 Regulatoru valdes locekļi neprasa un 
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nepieņem norādījumus no valdībām, 

Komisijas vai citām publiskā vai privātā 

sektora struktūrām. 

 3. VRI ieceļ vienu augsta līmeņa 

aizstājēju katras dalībvalsts loceklim. 

 4. Komisija regulatoru valdes sanāksmēs 

piedalās kā novērotājs un ir pārstāvēta 

pienācīgi augstā līmenī. 

 5. Regulatoru valde, skatot katru 

gadījumu atsevišķi, uz savām sanāksmēm 

kā novērotāju var uzaicināt jebkuru 

personu, kuras viedoklis to varētu 

interesēt. 

Or. en 

Pamatojums 

(Sk. Regulas (EK) Nr. 1211/2009 4. panta 2. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

2.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b pants 

 BEREC biroja uzdevumi 

 BEREC birojs veic jo īpaši šādus 

uzdevumus: 

 a) sniedz BEREC profesionāla un 

administratīva atbalsta pakalpojumus; 

 b) apkopo informāciju no VRI un 

nodrošina tās apmaiņu un nosūtīšanu 

saistībā ar 2. pantā noteikto BEREC 

uzdevumu izpildi; 

 c) saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

ad) apakšpunktu informē VRI par labāko 

regulatīvo praksi; 

 d) palīdz veikt sagatavošanās darbus un 

sniedz citu atbalstu, kas vajadzīgs, lai 
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garantētu regulatoru valdes, 

kontaktpersonu tīkla un darba grupu 

netraucētu darbību; 

 e) ar darba grupu līdzpriekšsēdētāju 

attiecīgu lēmumu piedalās darba grupu 

pasākumu īstenošanā; 

 f) palīdz veikt sagatavošanās darbus un 

sniedz citu atbalstu, kas vajadzīgs, lai 

garantētu valdes netraucētu darbību; 

 g) palīdz BEREC īstenot sabiedrisko 

apspriešanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   293 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.c pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c pants 

 Regulatoru valdes sanāksmes un 

balsošanas kārtība 

 1. Regulatoru valdes sanāksmes sasauc 

valdes priekšsēdētājs, un katru gadu 

notiek vismaz četras kārtējās sanāksmes. 

Ja to ierosinājis priekšsēdētājs vai ja to 

pieprasījusi Komisija vai vismaz trešdaļa 

valdes locekļu, tiek rīkotas arī ārkārtas 

sanāksmes. Sanāksmes darba kārtību 

nosaka priekšsēdētājs, un tā ir publiski 

pieejama. 

 2. Attiecīgā gadījumā, lai BEREC 

nezaudētu savu neatkarību vai lai 

nepieļautu interešu konfliktu, 

priekšsēdētājs var nolemt, ka daži 

jautājumi ir apspriežami bez novērotāju 

klātbūtnes. 

 3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 

locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, ja 

vien šajā regulā vai citos Savienības 

tiesību aktos nav noteikts citādi. Katram 
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loceklim vai aizstājējam ir viena balss. 

Regulatoru valdes lēmumi ir publiski 

pieejami, un pēc VRI pieprasījuma tajos 

norāda VRI atrunas. 

 4. Regulatoru valde pieņem savu 

reglamentu un nodrošina, lai tas būtu 

publiski pieejams. Reglamentā nosaka 

sīkāku balsošanas kārtību, cita starpā arī 

precizējot, ar kādiem nosacījumiem viens 

loceklis var rīkoties cita locekļa vārdā, un 

noteikumus par kvorumu, kā arī termiņus 

paziņojumiem par sanāksmēm. Turklāt ar 

reglamentu nodrošina, lai regulatoru 

valdes locekļi pirms katras sanāksmes 

laicīgi saņemtu pilnu darba kārtību un 

priekšlikumu projektus, tā dodot viņiem 

iespēju pirms balsošanas iesniegt 

grozījumus. Reglamentā cita starpā var 

noteikt arī steidzamas balsošanas kārtību 

un citus regulatoru valdes darbības 

praktiskus pasākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

(Sk. Regulas (EK) Nr. 1211/2009 4. panta 6., 9. un 10. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.   294 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.d pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.d pants 

 Regulatoru valdes uzdevumi 

 1. Regulatoru valde pilda BEREC 

uzdevumus, kuri noteikti 2. pantā, un 

pieņem visus lēmumus, kas saistīti ar 

BEREC darba organizēšanu. 

 2. Regulatoru valde BEREC vārdā var 

vienprātīgi pieņemt lēmumus par citiem 

īpašiem uzdevumiem, kas minēti 2. panta 
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2.a punktā. 

 3. Saskaņā ar 27. pantu regulatoru valde 

BEREC vārdā pieņem īpašus noteikumus 

par tiesībām piekļūt BEREC rīcībā 

esošiem dokumentiem. 

 4. Regulatoru valde sniedz norādījumus 

BEREC birojam attiecībā uz to, kā sniegt 

BEREC profesionālu un administratīvu 

atbalstu. 

 5. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 

personām saskaņā ar 2. panta 4.a punktu 

regulatoru valde līdz kārtējā gada beigām 

pieņem BEREC darba programmu 

nākamajam gadam. Tiklīdz gada darba 

programma ir pieņemta, regulatoru valde 

to iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai. 

 6. Līdz katra gada 15. jūnijam regulatoru 

valde apstiprina BEREC iepriekšējā gada 

darbības pārskatu un iesniedz to Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Komisijai un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai. 

 7. Eiropas Parlaments, pilnībā ievērojot 

attiecīgās personas neatkarību, var 

uzaicināt regulatoru valdes priekšsēdētāju 

vai priekšsēdētāja vietnieku uzrunāt 

Parlamenta atbildīgo komiteju, izklāstot 

tai savu viedokli par svarīgiem BEREC 

darbības aspektiem, un atbildēt uz 

Eiropas Parlamenta deputātu uzdotajiem 

jautājumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

(Sk. Regulas (EK) Nr. 1211/2009 5. panta 1., 3., 4. un 5. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.   295 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.e pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.e pants 

 Kontaktpersonu tīkls 

 1. Kontaktpersonu tīkla sastāvā ir VRI 

pārstāvji no dalībvalstīm un Komisijas, 

BEREC biroja un trešo valstu regulatīvo 

iestāžu pārstāvji. 

 2. Kontaktpersonu tīkls palīdz regulatoru 

valdei pildīt tai uzticētos pienākumus un 

tādēļ jo īpaši veic regulatoru valdes 

sanāksmēm vajadzīgos sagatavošanās 

darbus, piemēram, apstrādā darba grupu 

sagatavotos dokumentus. 

 3. Regulatoru valde pieņem reglamentu, 

kurā nosaka, kā praktiski darbojas 

kontaktpersonu tīkls. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   296 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.f pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.f pants 

 Darba grupu darbība 

 1. Ar pienācīgu pamatojumu un jo īpaši 

BEREC gada darba programmas 

īstenošanas vajadzībām regulatoru valde 

var izveidot nepieciešamās darba grupas. 

 2. Darba grupu locekļus izraugās VRI. 

Komisijas, BEREC biroja un trešo valstu 

regulatīvo iestāžu pārstāvji arī iesaistās 

darba grupu darbā. 

 Ja nepieciešams, skatot katru gadījumu 

atsevišķi, regulatoru valde var aicināt 

atsevišķus ekspertus, kas atzīti par 

kompetentiem attiecīgajā jomā, 

pievienoties darba grupām. 
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 3. Attiecīgā gadījumā, lai BEREC 

nezaudētu savu neatkarību vai lai 

nepieļautu interešu konfliktu, 

līdzpriekšsēdētāji var nolemt, ka daži 

jautājumi ir apspriežami bez Komisijas 

ekspertu, trešo valstu regulatīvo iestāžu 

un citu uzaicināto struktūru klātbūtnes. 

 4. Regulatoru valde ieceļ divus 

līdzpriekšsēdētājus no dažādām VRI 

katrai darba grupai, ja vien ārkārtas un 

pārejošu apstākļu dēļ nav jārīkojas citādi. 

 5. Regulatoru valde pieņem reglamentu, 

kurā nosaka, kā praktiski darbojas darba 

grupas. 

Or. en 

Pamatojums 

(Sk. grozījumu, kas attiecas uz 10. pantu „Darba grupas”.) 

 

Grozījums Nr.   297 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

2.g pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.g pants 

 BEREC biroja uzdevumi 

 BEREC birojs veic jo īpaši šādus 

uzdevumus: 

 a) sniedz BEREC profesionāla un 

administratīva atbalsta pakalpojumus; 

 b) apkopo informāciju no VRI un 

nodrošina tās apmaiņu un nosūtīšanu 

saistībā ar 2. pantā noteiktajiem BEREC 

uzdevumiem; 

 c) balstoties uz šiem datiem, sagatavo 

regulārus ziņojumu projektus par Eiropas 

telesakaru tirgus attīstības konkrētiem 

aspektiem, piemēram, viesabonēšanas un 

salīdzinošā novērtējuma ziņojumus, kas 
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jāiesniedz BEREC; 

 d) saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

ad) apakšpunktu informē VRI par labāko 

regulatīvo praksi; 

 e) palīdz veikt sagatavošanās darbus un 

sniedz citu atbalstu, kas vajadzīgs, lai 

garantētu regulatoru valdes, 

kontaktpersonu tīkla un darba grupu 

netraucētu darbību; 

 f) ar darba grupu līdzpriekšsēdētāju 

attiecīgu lēmumu piedalās darba grupu 

tehnisko pasākumu īstenošanā; 

 g) palīdz veikt sagatavošanās darbus un 

sniedz citu atbalstu, kas vajadzīgs, lai 

garantētu valdes netraucētu darbību; 

 h) palīdz BEREC īstenot sabiedrisko 

apspriešanu. 

Or. en 

Pamatojums 

(Sk. Regulas (EK) Nr. 1211/2009 6. panta 2. punkta redakciju.) 

 

Grozījums Nr.   298 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izpilddirektors, kas pilda 9. pantā 

minētos pienākumus; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izpilddirektors, kas pilda 9. pantā 

minētos pienākumus; 

– ģenerālsekretārs, kas pilda 9. pantā 

minētos pienākumus; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– izpilddirektors, kas pilda 9. pantā 

minētos pienākumus; 

– direktors, kas pilda 9. pantā 

minētos pienākumus; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   301 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– darba grupas; – ekspertu darba grupas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 4. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Apelācijas padome. svītrots 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts, kuriem visiem ir tiesības 

balsot. Katra VRI atbild par sava attiecīgā 

pārstāvja nomināciju vadītāja vai VRI 

koleģiālās struktūras locekļa amatam. 

Komisijas pārstāvji piedalās sarunās ar 

tiesībām balstot par administratīviem 

jautājumiem un bez tiesībām balsot par 

regulatīviem jautājumiem, kā minēts 

2. pantā. 

Or. en 

Pamatojums 

BEREC neatkarības garantēšana nozīmē, ka tā nedz lūdz, nedz pieņem norādījumus no kādas 

valdības vai citas izpildvaras. BEREC valdes sastāvā vajadzētu būt tikai pārstāvjiem no 

neatkarīgām iestādēm, savukārt Komisija ir tiesīga piedalīties valdes darbībās un sanāksmēs 

ar balsstiesībām tikai administratīvos jautājumos. 

 

Grozījums Nr.   304 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis 

bez tiesībām balsot. Katra VRI atbild par 

sava attiecīgā pārstāvja nomināciju vadītāja 

vai VRI koleģiālās struktūras locekļa 

amatam. Komisija ir pārstāvēta attiecīgā 

līmenī. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts, kuriem visiem ir tiesības 

balsot. Katra VRI atbild par sava attiecīgā 

pārstāvja nomināciju vadītāja vai VRI 

koleģiālās struktūras locekļa amatam. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   306 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis, 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, 

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras 

dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis, 
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kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI 

atbild par sava attiecīgā pārstāvja 

nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās 

struktūras locekļa amatam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   308 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 

valstu un Eiropas Savienības 

kandidātvalstu VRI ir novērotāja statuss, 

un tās pārstāv atbilstīga līmeņa 

darbinieks. BEREC var uzaicināt uz 

savām sanāksmēm citus ekspertus un 

novērotājus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   309 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Valdes locekļi darbojas objektīvi, 

Savienības interesēs un ar mērķi 

samazināt tirgus sadrumstalotību, lai 

izveidotu telesakaru vienoto tirgu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Nodrošina valdes locekļu saraksta 

un interešu deklarāciju pieejamību 

sabiedrībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   311 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valde: 1. Valde ir atbildīga par 2. pantā 

noteikto BEREC uzdevumu izpildi un to 

veic, pieņemot visus nepieciešamos 

lēmumus un sniedzot norādījumus 

izpilddirektoram. Tādējādi tā arī paļaujas 

uz darbu grupu veikto darbu. Valde: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nosaka BEREC darbību virzienu un 

katru gadu ar BEREC balsstiesīgo locekļu 

divu trešdaļu balsu vairākumu, ņemot 

vērā Komisijas atzinumu un saskaņā ar 

15. pantu, pieņem BEREC vienoto 

programmdokumentu; 

a) nosaka BEREC darbību virzienu un 

katru gadu ar BEREC balsstiesīgo locekļu 

vienprātību, ņemot vērā Komisijas 

atzinumu un saskaņā ar 15. pantu, pieņem 

BEREC vienoto programmdokumentu; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ar balsstiesīgo locekļu divu 

trešdaļu balsu vairākumu pieņem BEREC 

gada budžetu un pilda citas funkcijas 

saistībā ar BEREC budžetu saskaņā ar 

III nodaļu; 

b) ar balsstiesīgo locekļu vienprātību 

pieņem BEREC gada budžetu un pilda 

citas funkcijas saistībā ar BEREC budžetu 

saskaņā ar III nodaļu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) pieņem konsolidēto gada pārskatu 

par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu 

un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan 

pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 

un Revīzijas palātai. Konsolidēto gada 

darbības pārskatu publisko; 

c) pieņem konsolidēto gada pārskatu 

par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu 

un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan 

pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 

un Revīzijas palātai. Gada pārskatu par 

BEREC darbībām izpilddirektors atklātā 

sēdē iesniedz Parlamentam un Padomei. 
Konsolidēto gada darbības pārskatu 

publisko; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   315 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – m apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

m) ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā 

gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai 

atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – m apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

m) ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā 

gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai 

atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu; 

m) ieceļ ģenerālsekretāru un attiecīgā 

gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai 

atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) saskaņā ar Civildienesta 

noteikumiem un Pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, 

kas uzdevumus veic pilnīgi neatkarīgi. 

BEREC par savu grāmatvedi var iecelt 

Komisijas grāmatvedi; 

n) saskaņā ar Civildienesta 

noteikumiem un Pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, 

kas uzdevumus veic pilnīgi neatkarīgi. 

BEREC birojs var iecelt to pašu 

grāmatvedi par citu Savienības struktūru. 

BEREC birojs var arī vienoties ar 

Komisiju, ka Komisijas grāmatvedis 

darbojas arī kā BEREC biroja 

grāmatvedis; 

Or. en 
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Grozījums Nr.   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – o apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

o) ieceļ apelācijas padomes locekļus; svītrots 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   319 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar 

lēmumu uz laiku apturēt iecēlējiestādes 

pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un 

izpilddirektora citai personai deleģētās 

pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās 

kādam no saviem locekļiem vai 

darbiniekam, kas nav izpilddirektors. 

svītrota 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   320 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka amata pilnvaru laiks ir četri gadi, 

izņemot pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

ievēlētā priekšsēdētāja vietnieka pirmo 

amata pilnvaru laiku, kas ir divi gadi. Šo 

amata pilnvaru laiku var atjaunot vienu 

reizi. 

3. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka amata pilnvaru laiks ir viens 

gads. 



 

PE602.937v01-00 88/138 AM\1122719LV.docx 

LV 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   321 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka amata pilnvaru laiks ir četri gadi, 

izņemot pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

ievēlētā priekšsēdētāja vietnieka pirmo 

amata pilnvaru laiku, kas ir divi gadi. Šo 

amata pilnvaru laiku var atjaunot vienu 

reizi. 

3. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka amata pilnvaru laiks ir viens 

gads, izņemot pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā ievēlētā priekšsēdētāja vietnieka 

pirmo amata pilnvaru laiku, kas ir seši 

mēneši. Šo amata pilnvaru laiku nevar 

nekavējoties atjaunot. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   322 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Neskarot valdes pilnvaras, 

priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks 

pilda savus pienākumus neatkarīgi un 

nepieņem norādījumus ne no vienas 

iestādes, valdības, VRI, personas vai 

struktūras. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   323 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Priekšsēdētājs pēc uzaicinājuma 

ziņo Eiropas Parlamentam par BEREC 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   324 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. BEREC izpilddirektors piedalās 

jautājumu apspriešanā, bet viņam nav 

balsstiesību. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. BEREC izpilddirektors piedalās 

jautājumu apspriešanā, bet viņam nav 

balsstiesību. 

2. BEREC ģenerālsekretārs piedalās 

jautājumu apspriešanā, bet viņam nav 

balsstiesību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Neskarot 5. panta 1. punkta a) un 

b) apakšpunktu un 22. panta 8. punktu, 

valde pieņem lēmumus ar balsstiesīgo 

locekļu balsu vairākumu. 

1. Neskarot 5. panta 1. punkta a) un 

b) apakšpunktu un 22. panta 8. punktu, 

valde pieņem lēmumus ar balsstiesīgo 

locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   327 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors nepiedalās 

balsošanā. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors nepiedalās 

balsošanā. 

4. Ģenerālsekretārs nepiedalās 

balsošanā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors nepiedalās 

balsošanā. 

4. Direktors balsošanā nepiedalās. 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a pants 

 Neatkarība 

 1. Pildot tiem uzticētos uzdevumus, valdes 

locekļi darbojas neatkarīgi un objektīvi, 

visas Savienības interesēs un neņemot 

vērā valsts vai personīgās intereses. 

 2. Neskarot Komisijas vai valstu 

regulatīvo iestāžu pilnvaras, valdes locekļi 

neprasa un nepieņem nevienas Savienības 

iestādes vai struktūras, dalībvalsts 

valdības vai citas publiskā vai privātā 

sektora struktūras norādījumus. Valdes 

locekļi jo īpaši veic tiem uzticētos 

uzdevumus bez nepamatotas politiskās 

iejaukšanās un bez komerciālas 

iejaukšanās, kas ietekmētu to personīgo 

neatkarību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   331 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

IZPILDDIREKTORS ADMINISTRATĪVĀ KOMITEJA 

Or. en 
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Grozījums Nr.   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektors Ģenerālsekretārs 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektors Direktors 

 (Ar šo grozījumu termins „izpilddirektors” 

visā tekstā tiek aizstāts ar terminu 

„direktors”.) 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektora pienākumi Ģenerālsekretāra pienākumi 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   335 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 
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9. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektora pienākumi Administratīvās komitejas uzdevumi 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   336 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpilddirektors vada BEREC. 

Izpilddirektors atskaitās valdei. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   337 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpilddirektors vada BEREC. 

Izpilddirektors atskaitās valdei. 

1. Izpilddirektors ir atbildīgs par 

aģentūras vadību un sniedz palīdzību 

valdes darba sagatavošanā. Izpilddirektors 

atskaitās valdei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Izpilddirektors vada BEREC. 

Izpilddirektors atskaitās valdei. 

1. Ģenerālsekretārs nodrošina 

BEREC administratīvo pārvaldību. 

Ģenerālsekretārs atskaitās valdei. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   339 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Administratīvā komiteja mutatis 

mutandis veic BEREC biroja papildu 

pasākumus. Valdes vadībā Administratīvā 

komiteja sniedz administratīvus un 

atbalsta pakalpojumus BEREC, kā 

noteikts šā panta 5. punktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   340 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot Komisijas un valdes 

pilnvaras, izpilddirektors, pildot savus 

pienākumus, ir neatkarīgs, neprasa un 

nepieņem norādījumus ne no vienas 

valdības, iestādes, personas vai struktūras. 

2. Neskarot Komisijas un valdes 

pilnvaras, Administratīvā komiteja un jo 

īpaši tās vadītājs, pildot savus pienākumus, 

ir neatkarīgi, neprasa un nepieņem 

norādījumus ne no vienas valdības, 

iestādes, personas vai struktūras. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   341 

Constanze Krehl 
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Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot Komisijas un valdes 

pilnvaras, izpilddirektors, pildot savus 

pienākumus, ir neatkarīgs, neprasa un 

nepieņem norādījumus ne no vienas 

valdības, iestādes, personas vai struktūras. 

2. Neskarot Komisijas un valdes 

pilnvaras, izpilddirektors, pildot savus 

pienākumus, ir neatkarīgs, nepieņem 

norādījumus ne no vienas iestādes, 

valdības, VRI, personas vai struktūras. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot Komisijas un valdes 

pilnvaras, izpilddirektors, pildot savus 

pienākumus, ir neatkarīgs, neprasa un 

nepieņem norādījumus ne no vienas 

valdības, iestādes, personas vai struktūras. 

2. Neskarot valdes pilnvaras, 

ģenerālsekretārs, pildot savus pienākumus, 

ir neatkarīgs, neprasa un nepieņem 

norādījumus ne no vienas valdības, 

iestādes, personas vai struktūras. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   343 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektors pēc Eiropas 

Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par 

savu pienākumu izpildi. Padome var 

aicināt izpilddirektoru ziņot par savu 

pienākumu izpildi. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.   344 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektors pēc Eiropas 

Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par 

savu pienākumu izpildi. Padome var 

aicināt izpilddirektoru ziņot par savu 

pienākumu izpildi. 

3. Izpilddirektors pēc Eiropas 

Parlamenta un Padomes uzaicinājuma tiem 

ziņo par BEREC darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektors pēc Eiropas 

Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu 

pienākumu izpildi. Padome var aicināt 

izpilddirektoru ziņot par savu pienākumu 

izpildi. 

3. Ģenerālsekretārs pēc Eiropas 

Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu 

pienākumu izpildi. Padome var aicināt 

ģenerālsekretāru ziņot par savu 

pienākumu izpildi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   346 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors ir BEREC 

juridiskais pārstāvis. 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors ir BEREC 

juridiskais pārstāvis. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors ir BEREC 

juridiskais pārstāvis. 

4. Ģenerālsekretārs ir BEREC 

juridiskais pārstāvis. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   349 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Izpilddirektors ir BEREC 

juridiskais pārstāvis. 

4. Direktors ir BEREC biroja 

juridiskais pārstāvis. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   350 
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Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Par BEREC uzdevumu īstenošanu 

atbild izpilddirektors. Jo īpaši 

izpilddirektora atbildības jomā ir: 

5. Par BEREC uzdevumu īstenošanu 

atbild izpilddirektors, ievērojot valdes 

sniegtos norādījumus. Jo īpaši 

izpilddirektora atbildības jomā ir: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   351 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Par BEREC uzdevumu īstenošanu 

atbild izpilddirektors. Jo īpaši 

izpilddirektora atbildības jomā ir: 

5. Par BEREC uzdevumu 

administratīvo sagatavošanu un 
īstenošanu atbild Administratīvā komiteja. 

Jo īpaši tās atbildības jomā ir: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Par BEREC uzdevumu īstenošanu 

atbild izpilddirektors. Jo īpaši 

izpilddirektora atbildības jomā ir: 

5. Par BEREC uzdevumu īstenošanu 

atbild ģenerālsekretārs. Jo īpaši 

ģenerālsekretāra atbildības jomā ir: 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vienotā programmdokumenta 

sagatavošana un iesniegšana valdei; 

c) vienotā programmdokumenta 

sagatavošana un iesniegšana valdei 

saskaņoti ar VRI; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) rīcības plāna sagatavošana, reaģējot 

uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai 

ārējās revīzijas ziņojumiem un 

novērtējumiem, kā arī OLAF 

izmeklēšanām, un ziņošana par progresu 

Komisijai divreiz gadā un regulāra 

ziņošana valdei; 

f) rīcības plāna sagatavošana, reaģējot 

uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai 

ārējās revīzijas ziņojumiem un 

novērtējumiem, kā arī OLAF 

izmeklēšanām, un regulāra ziņošana valdei 

par paveikto; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) rīcības plāna sagatavošana, reaģējot 

uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai 

ārējās revīzijas ziņojumiem un 

novērtējumiem, kā arī OLAF 

izmeklēšanām, un ziņošana par progresu 

Komisijai divreiz gadā un regulāra 

f) rīcības plāna sagatavošana, reaģējot 

uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai 

ārējās revīzijas ziņojumiem un 

novērtējumiem, kā arī OLAF 

izmeklēšanām, un ziņošana par progresu 

Komisijai vienreiz gadā un regulāra 
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ziņošana valdei; ziņošana valdei; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) ES finansiālo interešu aizsardzība, 

piemērojot aizsargpasākumus pret 

krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām 

darbībām, veicot faktiskas 

kontrolpārbaudes un, ja tiek atklāti 

pārkāpumi, atgūstot nepamatoti 

izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā 

piemērojot iedarbīgus, samērīgus un 

atturošus administratīvus pasākumus, arī 

finansiālus sodus; 

g) aizsargpasākumu piemērošana 

pret krāpšanu, korupciju un citām 

nelikumīgām darbībām, efektīvu 

kontrolpārbaužu veikšana un, ja tiek 

atklāti pārkāpumi, nepamatoti izmaksāto 

summu atgūšana; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Izpilddirektora atbildībā ir arī 

izlemt, vai BEREC uzdevumu efektīvas un 

rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai 

vairākās dalībvalstīs jānodrošina viens vai 

vairāki vietējie darbinieki. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja Komisijas, valdes un attiecīgās 

dalībvalsts piekrišana. Šādā lēmumā 

norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās 

darbības tvērumu, izvairoties no liekām 

izmaksām un BEREC administratīvo 

funkciju dublēšanās. 

svītrots 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Izpilddirektora atbildībā ir arī 

izlemt, vai BEREC uzdevumu efektīvas un 

rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai 

vairākās dalībvalstīs jānodrošina viens vai 

vairāki vietējie darbinieki. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja Komisijas, valdes un attiecīgās 

dalībvalsts piekrišana. Šādā lēmumā 

norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās 

darbības tvērumu, izvairoties no liekām 

izmaksām un BEREC administratīvo 

funkciju dublēšanās. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   359 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Izpilddirektora atbildībā ir arī 

izlemt, vai BEREC uzdevumu efektīvas un 

rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai 

vairākās dalībvalstīs jānodrošina viens vai 

vairāki vietējie darbinieki. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja Komisijas, valdes un attiecīgās 

dalībvalsts piekrišana. Šādā lēmumā 

norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās 

darbības tvērumu, izvairoties no liekām 

izmaksām un BEREC administratīvo 

funkciju dublēšanās. 

6. Direktora atbildībā ir arī izlemt, vai 

BEREC biroja uzdevumu efektīvas un 

rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai 

vairākās dalībvalstīs jānodrošina viens vai 

vairāki vietējie darbinieki. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja valdes un attiecīgās dalībvalsts 

piekrišana. Šādā lēmumā norāda attiecīgā 

vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, 

izvairoties no liekām izmaksām un BEREC 

administratīvo funkciju dublēšanās. 

Jebkurā šādā lēmumā vispirms iekļauj 

šāda lēmuma ietekmes aprakstu attiecībā 
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uz darbinieku nodrošināšanu un budžetu 

daudzgadu plānā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   360 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Izpilddirektora atbildībā ir arī 

izlemt, vai BEREC uzdevumu efektīvas un 

rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai 

vairākās dalībvalstīs jānodrošina viens vai 

vairāki vietējie darbinieki. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja Komisijas, valdes un attiecīgās 

dalībvalsts piekrišana. Šādā lēmumā 

norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās 

darbības tvērumu, izvairoties no liekām 

izmaksām un BEREC administratīvo 

funkciju dublēšanās. 

6. Administratīvās komitejas atbildībā 

ir arī piedāvāt vienā vai vairākās 

dalībvalstīs nodrošināt vienu vai vairākus 

darbiniekus BEREC uzdevumu efektīvas 

un rezultatīvas izpildes nolūkā. Lēmumam 

izveidot vietēju biroju ir nepieciešama 

iepriekšēja Komisijas, valdes un attiecīgās 

dalībvalsts piekrišana. Šādā lēmumā 

norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās 

darbības tvērumu, izvairoties no liekām 

izmaksām un BEREC administratīvo 

funkciju dublēšanās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   361 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

2. nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

DARBA GRUPAS EKSPERTU DARBA GRUPAS 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   362 

Edouard Martin 
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Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pamatotos gadījumos un jo īpaši 

BEREC darba programmas īstenošanai 

valde var izveidot nepieciešamās darba 

grupas. 

1. Pamatotos gadījumos un jo īpaši 

BEREC darba programmas īstenošanai 

valde var izveidot nepieciešamās ekspertu 

darba grupas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   363 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var 

darboties VRI un Komisijas eksperti, 

BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, 

kuras piedalās BEREC darbā. 

Valde ieceļ locekļus ekspertu darba 

grupās, kuras var apmeklēt VRI un 

Komisijas eksperti, BEREC darbinieki un 

trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC 

darbā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var 

darboties VRI un Komisijas eksperti, 

BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, 

kuras piedalās BEREC darbā. 

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var 

darboties VRI eksperti, BEREC darbinieki 

un trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC 

darbā. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta trešajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties no VRI, Komisijas un 

izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto 

ekspertu sarakstiem. 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta trešajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties no VRI sniegtajiem 

kvalificēto ekspertu sarakstiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   366 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta trešajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties no VRI, Komisijas un 

izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto 

ekspertu sarakstiem. 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta trešajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties no VRI un Komisijas 

sniegtajiem kvalificēto ekspertu 

sarakstiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta otrajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties tikai un vienīgi no VRI un 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta otrajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties tikai un vienīgi no VRI 
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izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto 

ekspertu sarakstiem. 

sniegtajiem kvalificēto ekspertu 

sarakstiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   368 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta otrajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties tikai un vienīgi no VRI un 

izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto 

ekspertu sarakstiem. 

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 

1. punkta d) apakšpunkta otrajā ievilkumā 

minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus 

ieceļ, izvēloties tikai un vienīgi no VRI 

sniegtajiem kvalificēto ekspertu 

sarakstiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darba grupas koordinē un vada 

BEREC darbinieks, ko norīko saskaņā ar 

iekšējo reglamentu. 

3. Darba grupas koordinē un vada 

VRI loceklis, ko norīko saskaņā ar iekšējo 

reglamentu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   370 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. BEREC sniedz atbalstu darba 

grupām. 

5. BEREC sniedz gan administratīvu, 

gan ar saturu saistītu atbalstu darba 

grupām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants svītrots 

Apelācijas padomes izveide un sastāvs  

1. BEREC izveido apelācijas padomi.  

2. Apelācijas padomē ir priekšsēdētājs un 

divi citi locekļi. Katram Apelācijas 

padomes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs 

pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes 

laikā. 

 

3. Priekšsēdētāju, pārējos locekļus un 

viņu aizstājējus valde ieceļ, izvēloties 

personas no Komisijas izveidota 

kvalificētu kandidātu saraksta. 

 

4. Ja Apelācijas padome uzskata, ka 

pārsūdzības būtība to prasa, tā var lūgt 

valdi iecelt vēl divus locekļus un viņu 

aizstājējus no 3. punktā minētā saraksta. 

 

5. Pēc BEREC priekšlikuma un 

apspriešanās ar valdi Komisija izstrādā 

Apelācijas padomes reglamentu saskaņā 

ar 36. panta 2. punktā minēto procedūru. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   372 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 
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11. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Priekšsēdētāju, pārējos locekļus un 

viņu aizstājējus valde ieceļ, izvēloties 

personas no Komisijas izveidota kvalificētu 

kandidātu saraksta. 

3. Priekšsēdētāju, pārējos locekļus un 

viņu aizstājējus valde ieceļ, izvēloties 

personas no valdes priekšsēdētāja 

piedāvāta kvalificētu kandidātu saraksta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   373 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pēc BEREC priekšlikuma un 

apspriešanās ar valdi Komisija izstrādā 

Apelācijas padomes reglamentu saskaņā 

ar 36. panta 2. punktā minēto procedūru. 

5. Valde izstrādā Apelācijas padomes 

reglamentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. pants svītrots 

Apelācijas padomes locekļi  

1. Apelācijas padomes locekļu un to 

aizstājēju amata pilnvaru termiņš ir četri 

gadi. Valde pēc Komisijas priekšlikuma šo 

amata pilnvaru termiņu var pagarināt uz 

papildu četru gadu periodiem. 

 

2. Apelācijas padomes locekļi ir 

neatkarīgi un nepilda nekādus citus 

pienākumus BEREC. Lēmumu 
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pieņemšanā viņi nelūdz un nepieņem 

nevienas valdības vai jebkādas citas 

struktūras norādījumus. 

3. Apelācijas padomes locekļus nevar 

atbrīvot no amata vai svītrot no kvalificētu 

kandidātu saraksta viņu amata pilnvaru 

laikā, ja vien šādai atbrīvošanai vai 

svītrošanai nav nopietna pamatojuma un 

valde pēc Komisijas priekšlikuma nav 

pieņēmusi lēmumu šādā nolūkā. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. pants svītrots 

Izslēgšana un iebildumi  

1. Apelācijas padomes locekļi nepiedalās 

pārsūdzības procesos, ja viņi šādos 

procesos ir personīgi ieinteresēti, ja viņi 

jau iepriekš ir bijuši tajos iesaistīti kā 

vienas procesā iesaistītās puses pārstāvji 

vai arī ja viņi piedalījušies pārsūdzētā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

2. Ja kāda 1. punktā uzskaitītā iemesla dēļ 

vai kāda cita iemesla dēļ kāds no 

Apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka 

viņam nebūtu jāpiedalās pārsūdzības 

procesā, viņš par to attiecīgi informē 

Apelācijas padomi. 

 

3. Jebkura pārsūdzības procesā iesaistītā 

puse var paust iebildumus pret kādu no 

Apelācijas padomes locekļiem jebkura 

1. punktā norādītā pamatojuma dēļ vai 

tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa 

neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, 

ja, apzinoties iebilduma iemeslu, 

pārsūdzības procesā iesaistītā puse ir 

veikusi kādu procedūras pasākumu. 
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Nevienu iebildumu nevar pamatot ar 

Apelācijas padomes locekļu 

valstspiederību. 

4. Apelācijas padomes lēmumu par rīcību 

2. un 3. punktā precizētajos gadījumos 

pieņem bez attiecīgā locekļa līdzdalības. 

Lai pieņemtu šo lēmumu, attiecīgo locekli 

Apelācijas padomē aizstāj ar viņa 

aizstājēju. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14. pants svītrots 

Lēmumi, ko var pārsūdzēt  

1.  

Apelācijas padomē var iesniegt 

pārsūdzību par BEREC pieņemtiem 

lēmumiem saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

b) apakšpunktu. 

 

Jebkura fiziska vai juridiska persona, 

tostarp VRI, var iesniegt pārsūdzību par 

šajā punktā minētu lēmumu, kas adresēts 

attiecīgajai personai, vai par lēmumu, 

kas, lai arī oficiāli adresēts citai personai, 

tieši un individuāli skar attiecīgo personu. 

 

2. Saskaņā ar 1. punktu iesniegta 

apelācija neaptur attiecīgā lēmuma 

piemērošanu. Taču Apelācijas padome 

var apturēt tā lēmuma piemērošanu, par 

kuru ir iesniegta pārsūdzība. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   377 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

3. nodaļa – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BUDŽETA IZVEIDE UN UZBŪVE BEREC BIROJA BUDŽETA IZVEIDE 

UN UZBŪVE 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektors katru gadu sagatavo 

programmdokumenta projektu, kas ietver 

gada un daudzgadu plānošanu (“vienotais 

programmdokuments”) saskaņā ar 

Komisijas Deleģēto regulas (ES) 

Nr. 1271/2013 32. pantu un ņemot vērā 

Komisijas noteiktās pamatnostādnes38. 

Ģenerālsekretārs katru gadu sagatavo 

programmdokumenta projektu, kas ietver 

gada un daudzgadu plānošanu („vienotais 

programmdokuments”). 

_________________  

38 Komisijas Paziņojums par 

pamatnostādnēm attiecībā uz decentralizētu 

aģentūru programmdokumentu un 

konsolidēto gada darbības pārskata 

modeli(C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pēc tam valde pieņem vienoto Pēc tam valde pieņem vienoto 
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programmdokumentu, ņemot vērā 

Komisijas atzinumu. Arī visas vēlāk 

atjauninātās dokumenta versijas valde 

nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai. 

programmdokumentu. Arī visas vēlāk 

atjauninātās dokumenta versijas valde 

nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Gada darba programmā ietver sīki 

izstrādātus mērķus un gaidāmos rezultātus, 

tostarp izpildes rādītājus. Ievērojot tādus 

principus kā budžeta līdzekļu sadalīšana 

pēc darbības jomām un budžeta pārvaldība 

pa darbības jomām, programmā ietver arī 

finansējamo darbību aprakstu un norādi par 

katrai darbībai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba 

programma saskan ar 4. punktā minēto 

daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri 

norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, 

mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar 

iepriekšējo finanšu gadu. 

2. Gada darba programmā ietver sīki 

izstrādātus mērķus un gaidāmos rezultātus, 

tostarp izpildes rādītājus. Ievērojot tādus 

principus kā budžeta līdzekļu sadalīšana 

pēc darbības jomām un budžeta pārvaldība 

pa darbības jomām, programmā ietver arī 

finansējamo darbību aprakstu un norādi par 

katrai darbībai piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba 

programma saskan ar BEREC gada darba 

programmu, kā minēts 2.e panta 

5. punktā, un 4. punktā minēto daudzgadu 

darba programmu. Tajā skaidri norāda, 

kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai 

svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo 

finanšu gadu. Jebkādus papildu 

uzdevumus izvērtē, ņemot vērā pieejamos 

resursus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. Izpilddirektors katru gadu sagatavo 

un valdei nosūta provizorisku BEREC 

ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu 

nākamajam finanšu gadam, tajā ietverot 

štatu sarakstu. 

1. Direktors katru gadu sagatavo un 

valdei nosūta BEREC biroja ieņēmumu un 

izdevumu tāmes projektu nākamajam 

finanšu gadam, tajā ietverot štatu sarakstu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valde, par pamatu ņemot šo 

provizorisko projektu, sagatavo BEREC 

ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu 

nākamajam finanšu gadam. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektors BEREC ieņēmumu 

un izdevumu tāmes projektu līdz katra 

gada 31. janvārim nosūta Komisijai. 

BEREC ieņēmumu un izdevumu tāmes 

projektā un 15. panta 1. punktā minētajā 

vienotā programmdokumenta projektā 

ietvertajai informācijai jābūt saskaņotai. 

3. Ģenerālsekretārs BEREC 

ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu 

līdz katra gada 31. janvārim nosūta 

Padomei un dalībvalstīm. BEREC 

ieņēmumu un izdevumu tāmes projektā un 

15. panta 1. punktā minētajā vienotā 

programmdokumenta projektā ietvertajai 

informācijai jābūt saskaņotai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   384 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija šos tāmju projektus kopā 

ar Savienības vispārējā budžeta projektu 

nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. 

4. Padome šos tāmju projektus kopā 

ar Savienības vispārējā budžeta projektu 

nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. BEREC budžetu izpilda 

izpilddirektors. 

1. BEREC budžetu izpilda 

ģenerālsekretārs. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ik gadu izpilddirektors budžeta 

lēmējinstitūcijai nosūta visu būtisko 

informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas 

procedūru konstatējumiem. 

2. Ik gadu ģenerālsekretārs budžeta 

lēmējinstitūcijai nosūta visu būtisko 

informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas 

procedūru konstatējumiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saņemot Revīzijas palātas 

apsvērumus par BEREC provizorisko 

pārskatu, BEREC grāmatvedis sagatavo 

BEREC galīgo pārskatu un uzņemas par to 

atbildību. Galīgo pārskatu izpilddirektors 

iesniedz valdei atzinuma sniegšanai. 

3. Saņemot Revīzijas palātas 

apsvērumus par BEREC provizorisko 

pārskatu, BEREC grāmatvedis sagatavo 

BEREC galīgo pārskatu un uzņemas par to 

atbildību. Galīgo pārskatu 

ģenerālsekretārs iesniedz valdei atzinuma 

sniegšanai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pēc katra finanšu gada beigām 

izpilddirektors līdz 1. jūlijam galīgo 

pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 

un Revīzijas palātai. 

5. Pēc katra finanšu gada beigām 

ģenerālsekretārs līdz 1. jūlijam galīgo 

pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 

un Revīzijas palātai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Līdz 30. septembrim izpilddirektors 

Revīzijas palātai nosūta atbildi par tās 

apsvērumiem. Šo atbildi izpilddirektors 

nosūta arī valdei. 

7. Līdz 30. septembrim 

ģenerālsekretārs Revīzijas palātai nosūta 

atbildi par tās apsvērumiem. Šo atbildi 

ģenerālsekretārs nosūta arī valdei. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Saskaņā ar Finanšu regulas39 

165. panta 3. punktu pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma izpilddirektors 

tam iesniedz visu informāciju, kas 

vajadzīga netraucētai attiecīgā finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras 

piemērošanai. 

8. Saskaņā ar Finanšu regulas39 

165. panta 3. punktu pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma ģenerālsekretārs 

tam iesniedz visu informāciju, kas 

vajadzīga netraucētai attiecīgā finanšu gada 

budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras 

piemērošanai. 

_________________ _________________ 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012.). 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012.). 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC piemērojamos finanšu noteikumus 

pieņem valde pēc apspriešanās ar 

Komisiju. Tie saskan ar Deleģēto regulu 

(ES) Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, 

kad tas īpaši nepieciešams BEREC 

darbībai un kad Komisija ir devusi 

iepriekšēju piekrišanu. 

BEREC piemērojamos finanšu noteikumus 

pieņem valde. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.   392 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

22. pants svītrots 

Izpilddirektora iecelšana  

1. Izpilddirektoru pieņem darbā kā 

BEREC pagaidu darbinieku saskaņā ar 

Pārējo darbinieku nodarbināšanas 

kārtības 2. panta a) punktu. 

 

2.  

Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu 

saraksta, ko ierosinājusi Komisija, pēc 

atklātas un pārredzamas atlases 

procedūras. 

 

Lai noslēgtu līgumu ar izpilddirektoru, 

BEREC pārstāv valdes priekšsēdētājs. 

 

Pirms iecelšanas amatā Eiropas 

Parlamenta atbildīgā komiteja var 

uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu 

sniegt paziņojumu un atbildēt uz 

komitejas locekļu jautājumiem. 

 

3. Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš 

ir pieci gadi. Līdz šā termiņa beigām 

Komisija veic novērtējumu, kurā ņem 

vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu, 

BEREC turpmākos uzdevumus un 

risināmos jautājumus. 

 

4. Valde pēc Komisijas priekšlikuma, kurā 

ņemts vērā 3. punktā minētais 

novērtējums, var pagarināt izpilddirektora 

amata pilnvaru termiņu vienu reizi uz 

laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 

 

5. Valde informē Eiropas Parlamentu, ja 

tā plāno pagarināt izpilddirektora amata 

pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā 

pirms šādas pagarināšanas Eiropas 
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Parlamenta atbildīgā komiteja var 

uzaicināt izpilddirektoru sniegt 

paziņojumu un atbildēt uz komitejas 

locekļu jautājumiem. 

6. Izpilddirektors, kura amata pilnvaru 

termiņš ir pagarināts, kopējā termiņa 

beigās nedrīkst piedalīties citā atlases 

procedūrā uz to pašu amatu. 

 

7. Izpilddirektoru no amata var atcelt tikai 

ar valdes lēmumu pēc Komisijas 

priekšlikuma. 

 

8. Valdes lēmumus par izpilddirektora 

iecelšanu amatā, viņa pilnvaru laika 

pagarināšanu un viņa atbrīvošanu no 

amata pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu 

trešdaļu balsu vairākumu. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Izpilddirektoru pieņem darbā kā 

BEREC pagaidu darbinieku saskaņā ar 

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 

2. panta a) punktu. 

1. Ģenerālsekretāru pieņem darbā kā 

BEREC pagaidu darbinieku saskaņā ar 

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 

2. panta a) punktu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu 

saraksta, ko ierosinājusi Komisija, pēc 

Ģenerālsekretāru ieceļ valde no kandidātu 

saraksta, ko ar vienprātīgu lēmumu ir 
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atklātas un pārredzamas atlases 

procedūras. 

ierosinājusi Padome. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   395 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu 

saraksta, ko ierosinājusi Komisija, pēc 

atklātas un pārredzamas atlases procedūras. 

Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu 

saraksta, ko ierosinājis priekšsēdētājs, pēc 

atklātas un pārredzamas atlases procedūras. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai noslēgtu līgumu ar izpilddirektoru, 

BEREC pārstāv valdes priekšsēdētājs. 

Lai noslēgtu līgumu ar ģenerālsekretāru, 

BEREC pārstāv valdes priekšsēdētājs. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   397 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 

atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes 

izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu 

Pirms iecelšanas amatā valdes izraudzītais 

kandidāts sniedz paziņojumu Eiropas 

Parlamenta atbildīgajai komitejai un atbild 



 

AM\1122719LV.docx 119/138 PE602.937v01-00 

 LV 

un atbildēt uz komitejas locekļu 

jautājumiem. 

uz komitejas locekļu jautājumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektora amata pilnvaru 

termiņš ir pieci gadi. Līdz šā termiņa 

beigām Komisija veic novērtējumu, kurā 

ņem vērā izpilddirektora darbības 

izvērtējumu, BEREC turpmākos 

uzdevumus un risināmos jautājumus. 

3. Ģenerālsekretāra amata pilnvaru 

termiņš ir pieci gadi. Līdz šā termiņa 

beigām valde veic ģenerālsekretāra 

darbības izvērtējumu. Izvērtējumu nosūta 

Padomei un Eiropas Parlamentam. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   399 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izpilddirektora amata pilnvaru 

termiņš ir pieci gadi. Līdz šā termiņa 

beigām Komisija veic novērtējumu, kurā 

ņem vērā izpilddirektora darbības 

izvērtējumu, BEREC turpmākos 

uzdevumus un risināmos jautājumus. 

3. Izpilddirektora amata pilnvaru 

termiņš ir pieci gadi. Līdz šā termiņa 

beigām priekšsēdētājs veic novērtējumu, 

kurā ņem vērā izpilddirektora darbības 

izvērtējumu, BEREC turpmākos 

uzdevumus un risināmos jautājumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 
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22. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Valde pēc Komisijas priekšlikuma, 

kurā ņemts vērā 3. punktā minētais 

novērtējums, var pagarināt izpilddirektora 

amata pilnvaru termiņu vienu reizi uz 

laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 

4. Valde pēc Eiropas Parlamenta un 

Padomes atzinuma, kurā ņemts vērā 

3. punktā minētais novērtējums, var 

pagarināt ģenerālsekretāra amata pilnvaru 

termiņu vienu reizi uz laiku, kas 

nepārsniedz piecus gadus. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   401 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Valde pēc Komisijas priekšlikuma, 

kurā ņemts vērā 3. punktā minētais 

novērtējums, var pagarināt izpilddirektora 

amata pilnvaru termiņu vienu reizi uz 

laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 

4. Valde pēc priekšsēdētāja 

priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā 

minētais novērtējums, var pagarināt 

izpilddirektora amata pilnvaru termiņu 

vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus 

gadus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Valde informē Eiropas 

Parlamentu, ja tā plāno pagarināt 

izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. 

Viena mēneša laikā pirms šādas 

pagarināšanas Eiropas Parlamenta 

atbildīgā komiteja var uzaicināt 

izpilddirektoru sniegt paziņojumu un 

5. Eiropas Parlamentam un Padomei 

ir jāsniedz savs atzinums divu mēnešu 

laikā, sākot no 3. punktā minētā 

novērtējuma saņemšanas. Ja atzinums 

netiek sniegts, tas ir uzskatāms par 

pozitīvu. Eiropas Parlamenta atbildīgā 

komiteja minētajā periodā var uzaicināt 

ģenerālsekretāru sniegt paziņojumu un 
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atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Izpilddirektors, kura amata 

pilnvaru termiņš ir pagarināts, kopējā 

termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā 

atlases procedūrā uz to pašu amatu. 

6. Ģenerālsekretārs, kura amata 

pilnvaru termiņš ir pagarināts, kopējā 

termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā 

atlases procedūrā uz to pašu amatu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Izpilddirektoru no amata var atcelt 

tikai ar valdes lēmumu pēc Komisijas 

priekšlikuma. 

7. Ģenerālsekretāru no amata var 

atcelt tikai ar valdes lēmumu pēc Padomes 

vai Eiropas Parlamenta priekšlikuma. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   405 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Izpilddirektoru no amata var atcelt 

tikai ar valdes lēmumu pēc Komisijas 

7. Izpilddirektoru no amata var atcelt 

tikai ar valdes lēmumu. 
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priekšlikuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Valdes lēmumus par izpilddirektora 

iecelšanu amatā, viņa pilnvaru laika 

pagarināšanu un viņa atbrīvošanu no amata 

pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu 

trešdaļu balsu vairākumu. 

8. Valdes lēmumus par 

ģenerālsekretāra iecelšanu amatā, viņa 

pilnvaru laika pagarināšanu un viņa 

atbrīvošanu no amata pieņem ar 

balsstiesīgo locekļu vienprātību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. BEREC ir Eiropas Savienības 

struktūra. Tā ir tiesību subjekts. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. BEREC ir Eiropas Savienības 

struktūra. Tā ir tiesību subjekts. 

1. BEREC birojs ir oficiāla Eiropas 

Savienības struktūra. Tas ir tiesību 
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subjekts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   409 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC pārstāv tās izpilddirektors. svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   410 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC pārstāv tās izpilddirektors. 3. BEREC juridiski pārstāv tās 

izpilddirektors. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. BEREC pārstāv tās izpilddirektors. 3. BEREC pārstāv tās 

ģenerālsekretārs. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā nolūkā BEREC pēc Komisijas 

iepriekšēja apstiprinājuma saņemšanas 
var izveidot darba mehānismus. Šādas 

vienošanās ne Savienībai, ne tās 

dalībvalstīm nerada juridiskus pienākumus. 

Šajā nolūkā BEREC var izveidot darba 

mehānismus. Šādas vienošanās ne 

Savienībai, ne tās dalībvalstīm nerada 

juridiskus pienākumus. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   413 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC ir atvērta sadarbībai ar trešo valstu 

regulatīvām iestādēm, kas ir kompetentas 

elektronisko sakaru jomā, ja tās ir 

noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar 

Savienību. 

BEREC un BEREC birojs ir atvērti 

sadarbībai ar trešo valstu regulatīvām 

iestādēm, kas ir kompetentas elektronisko 

sakaru jomā, ja tās ir noslēgušas attiecīgus 

nolīgumus ar Savienību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   414 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar attiecīgajiem šo nolīgumu 

noteikumiem tiek izstrādātas nosacījumi, 

ar kuriem jo īpaši nosaka būtību, apmēru 

un veidu, kādā šīs attiecīgo trešo valstu 

regulatīvās iestādes piedalās BEREC 

darbā, tostarp noteikumus par šo valstu 

Saskaņā ar attiecīgajiem šo nolīgumu 

noteikumiem tiek izstrādāti nosacījumi, ar 

kuriem jo īpaši nosaka būtību, apmēru un 

veidu, kādā šīs attiecīgo trešo valstu 

regulatīvās iestādes piedalās BEREC un 

BEREC biroja darbā, tostarp trešo valstu 
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dalību BEREC iniciatīvās, finanšu 

iemaksām un personālu. Attiecībā uz 

personāla jautājumiem minētie mehānismi 

visos gadījumos ir saskaņā ar Civildienesta 

noteikumiem. 

pārstāvību regulatoru valdē, valdē un 

citās BEREC un BEREC biroja 

organizatoriskajās struktūrās, kā arī 

noteikumus par šo valstu dalību BEREC 

biroja iniciatīvās, finanšu iemaksām un 

personālu. Attiecībā uz personāla 

jautājumiem minētie mehānismi visos 

gadījumos ir saskaņā ar Civildienesta 

noteikumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   415 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

27.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 27.a pants 

 Pārredzamība un saziņa 

 1. BEREC un BEREC birojs savu darbību 

veic, nodrošinot augstu pārredzamības 

līmeni. BEREC un BEREC birojs 

nodrošina, lai sabiedrība un ieinteresētās 

personas saņemtu objektīvu, ticamu un 

viegli pieejamu informāciju, jo īpaši par 

BEREC un BEREC biroja uzdevumiem 

un darba rezultātiem. 

 2. BEREC ar BEREC biroja atbalstu pēc 

pašu iniciatīvas savas kompetences jomā 

var iesaistīties saziņas pasākumos. 

BEREC biroja budžeta resursu 

piešķiršana saziņas pasākumiem nedrīkst 

kaitēt 2. pantā minēto BEREC uzdevumu 

efektīvai izpildei. 

 Saziņas pasākumus īsteno saskaņā ar 

attiecīgiem saziņas un izplatīšanas 

plāniem, kurus pieņem valde. 

Or. en 
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Pamatojums 

(Sk. ar 27. panta 3. punktu saistīto grozījumu. Komisijas piedāvātā teksta redakcija ir 

nedaudz mainīta.) 

 

Grozījums Nr.   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valdes locekļi, izpilddirektors, 

apelācijas padomes locekļi, norīkotie 

valstu eksperti, citi darbinieki, kas nav 

BEREC darbinieki, un darba grupās 

iesaistītie eksperti konfidencialitātes 

prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu 

ievēro pat pēc sava amata atstāšanas. 

2. Valdes locekļi, ģenerālsekretārs, 

norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, 

kas nav BEREC darbinieki, un darba 

grupās iesaistītie eksperti konfidencialitātes 

prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu 

ievēro pat pēc sava amata atstāšanas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja informācija nav pieejama vai VRI to nav 

savlaicīgi darījušas pieejamu, vai tiešs 

pieprasījums no BEREC būtu efektīvāks un 

mazāk apgrūtinošs, BEREC var nosūtīt 

pienācīgi pamatotu pieprasījumu citām 

iestādēm vai tieši attiecīgajiem 

uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko 

sakaru pakalpojumus un nodrošina 

elektronisko sakaru tīklus un saistītās 

iekārtas. 

Ja informācija nav pieejama vai VRI to nav 

savlaicīgi darījušas pieejamu, vai tiešs 

pieprasījums no BEREC būtu efektīvāks un 

mazāk apgrūtinošs, BEREC ar attiecīgās 

valsts VRI iepriekšēju piekrišanu var 

nosūtīt pienācīgi pamatotu pieprasījumu 

citām iestādēm. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

BEREC informē attiecīgās VRI par 

pieprasījumiem, kas veikti saskaņā ar šo 

punktu. 

svītrots 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a BEREC izveido un pārvalda 

informācijas un saziņas sistēmu, kurai ir 

vismaz šādas „vienas pieturas aģentūras” 

funkcijas: 

 a) vienas pieturas aģentūra, ar kuras 

starpniecību uzņēmums, uz ko attiecas 

vispārēja autorizācija, iesniedz 

pieteikumu; 

 b) kopēja informācijas apmaiņas 

platforma, kas sniedz BEREC, Komisijai 

un valstu regulatīvajām iestādēm 

nepieciešamo informāciju Savienības 

tiesību aktu vienotai izpildei; 

 c) agrīnās brīdināšanas sistēma, kas spēj 

agri noteikt valstu regulatīvo iestāžu 

pieņemamo lēmumu saskaņošanas 

nepieciešamību. 

 Valde pieņem tehniskās un darbības 

specifikācijas un plānu ar mērķi izveidot 

šo sistēmu. To izstrādā, neskarot 

intelektuālā īpašuma tiesības un 

nepieciešamo konfidencialitātes līmeni. 

 Šī informācijas un saziņas sistēma ir 
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sagatavota darbībai ne vēlāk kā vienu 

gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   420 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

30.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 30.a pants 

 Sadarbības mehānisms 

 1. VRI ciešā sadarbībā piemēro Direktīvas 

un Regulas (ES) 2015/2120 pārrobežu 

elementus. 

 2. VRI laikus kopīgo informāciju par 

Direktīvas pārrobežu elementu un 

Regulas (ES) 2015/2120 3.–5. pantā 

minēto noteikumu īstenošanu. 

 3. Saistībā ar to VRI, kas apsver oficiālas 

nostājas paušanu par iepriekš minētajām 

jomām, pienācīgā laikā pirms šīs nostājas 

paušanas informē BEREC. Tā iesniedz 

BEREC lietas kopsavilkumu un tobrīd 

iespējamā mērā norāda iespējamās 

regulatīvās iespējas. 

 4. Balstoties uz minēto, BEREC 

nodrošina, ka VRI, darbojoties vienādas 

prakses ietvaros, cieši sadarbojas savu 

uzdevumu veikšanā. BEREC birojs sniedz 

visu nepieciešamo palīdzību, lai sekmētu 

šo sadarbību. 

 5. VRI var savstarpēji un ar Komisiju 

veikt tādas informācijas apmaiņu, kas 

nepieciešama attiecīgās lietas 

novērtējumam 2. punktā minētās darbības 

jomas ietvaros. 

Or. en 
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Grozījums Nr.   421 

Evžen Tošenovský 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdes locekļi, izpilddirektors un norīkotie 

valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas 

nav BEREC darbinieki, katrs iesniedz 

saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai 

netiešu interešu esību vai neesību, kuras 

varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību. 

Valdes locekļi, to aizstājēji un novērotāji, 

regulatoru valde, direktors un norīkotie 

valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas 

nav BEREC biroja darbinieki, katrs 

iesniedz ikgadēju saistību deklarāciju, kurā 

norāda tiešu vai netiešu interešu esību vai 

neesību, kuras varētu uzskatīt par tādām, 

kas ietekmē viņu neatkarību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valdes locekļi, izpilddirektors un norīkotie 

valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas 

nav BEREC darbinieki, katrs iesniedz 

saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai 

netiešu interešu esību vai neesību, kuras 

varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību. 

Valdes locekļi un to aizstājēji, regulatoru 

valde, direktors un norīkotie valstu 

eksperti, kā arī citi darbinieki, kas nav 

BEREC biroja darbinieki, katrs iesniedz 

saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai 

netiešu interešu esību vai neesību, kuras 

varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Valdes locekļi, izpilddirektors un norīkotie 

valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas 

nav BEREC darbinieki, katrs iesniedz 

saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai 

netiešu interešu esību vai neesību, kuras 

varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību. 

Valdes locekļi, ģenerālsekretārs un 

norīkotie valstu eksperti, kā arī citi 

darbinieki, kas nav BEREC darbinieki, 

katrs iesniedz saistību deklarāciju, kurā 

norāda tiešu vai netiešu interešu esību vai 

neesību, kuras varētu uzskatīt par tādām, 

kas ietekmē viņu neatkarību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās 

iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien 

nepieciešams. Valdes locekļu un 

izpilddirektora interešu deklarācijas 

publisko. 

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās 

iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien 

nepieciešams. Valdes locekļu un 

ģenerālsekretāra interešu deklarācijas 

publisko. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valdes locekļi, izpilddirektors, 

norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, 

kuri nav BEREC darbinieki, un eksperti, 

kas piedalās darba grupās, vēlākais katras 

sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi 

deklarē jebkādas intereses, ko varētu 

uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību attiecībā uz darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās 

šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā 

par tiem. 

2. Valdes un regulatoru valdes 

locekļi un to aizstājēji, direktors, norīkotie 

valstu eksperti, citi darbinieki, kuri nav 

BEREC biroja darbinieki, un eksperti, kas 

piedalās darba grupās, vēlākais katras 

sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi 

deklarē jebkādas intereses, ko varētu 

uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību attiecībā uz darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās 

šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā 
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par tiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valdes locekļi, izpilddirektors, 

norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, 

kuri nav BEREC darbinieki, un eksperti, 

kas piedalās darba grupās, vēlākais katras 

sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi 

deklarē jebkādas intereses, ko varētu 

uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību attiecībā uz darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās 

šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā 

par tiem. 

2. Valdes locekļi, ģenerālsekretārs, 

norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, 

kuri nav BEREC darbinieki, un eksperti, 

kas piedalās darba grupās, vēlākais katras 

sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi 

deklarē jebkādas intereses, ko varētu 

uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 

neatkarību attiecībā uz darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās 

šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā 

par tiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

36. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

36. pants svītrots 

Komiteja  

1. Komisijai palīdz komiteja (“Sakaru 

komiteja”). Minētā komiteja ir komiteja 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

 

3. Ja komitejas atzinums jāsaņem 

rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

pārtrauc, nepanākot rezultātu, tad, ja 
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atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   428 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai palīdz komiteja 

(“Sakaru komiteja”). Minētā komiteja ir 

komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 

nozīmē. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   429 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 

piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

4. pantu. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   430 

Constanze Krehl 

 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja komitejas atzinums jāsaņem svītrots 
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rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

pārtrauc, nepanākot rezultātu, tad, ja 

atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro izpilddirektoram, valdes 

locekļiem, BEREC darbiniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 

nolīgumā starp BEREC un dalībvalsti, 

kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, 

kad saņemts valdes apstiprinājums, bet ne 

vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā. 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC biroja izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro direktoram, valdes locekļiem, 

BEREC biroja darbiniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 

nolīgumā starp BEREC biroju un 

uzņēmēju dalībvalsti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro izpilddirektoram, valdes 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro ģenerālsekretāram, valdes 
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locekļiem, BEREC darbiniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 

nolīgumā starp BEREC un dalībvalsti, kurā 

atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad 

saņemts valdes apstiprinājums, bet ne 

vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā. 

locekļiem, BEREC darbiniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 

nolīgumā starp BEREC un dalībvalsti, kurā 

atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad 

saņemts valdes apstiprinājums, bet ne 

vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   433 

Edouard Martin 

 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro izpilddirektoram, valdes 

locekļiem, BEREC darbiniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem, nosaka mītnes 

nolīgumā starp BEREC un dalībvalsti, kurā 

atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad 

saņemts valdes apstiprinājums, bet ne 

vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā. 

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā 

uz BEREC izvietošanu uzņēmējā 

dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai 

dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos 

noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī 

piemēro valdes locekļiem, BEREC 

darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, 

nosaka mītnes nolīgumā starp BEREC un 

dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts 

pēc tam, kad saņemts valdes 

apstiprinājums, bet ne vēlāk kā divus gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. BEREC uzņēmēja dalībvalsts 

nodrošina nepieciešamos apstākļus 

netraucētai un efektīvai BEREC darbībai, 

2. BEREC biroja uzņēmēja 

dalībvalsts Latvija nodrošina 

nepieciešamos apstākļus netraucētai un 
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starp kuriem ir daudzvalodīgas Eiropas 

ievirzes mācību iestādes un piemēroti 

transporta savienojumi. 

efektīvai BEREC biroja darbībai, starp 

kuriem ir daudzvalodīgas Eiropas ievirzes 

mācību iestādes un piemēroti transporta 

savienojumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 

piecos gados Komisija veic izvērtēšanu 

saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm 
BEREC rezultātu novērtēšanai attiecībā 

pret tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem 

un atrašanās vietām. Izvērtējumā īpašu 

uzmanību pievērš iespējamai vajadzībai 

izmainīt BEREC pilnvaras un šādu izmaiņu 

finansiālajām sekām. 

1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 

piecos gados valde iesniedz Padomei un 

Eiropas Parlamentam novērtējuma 

ziņojumu BEREC rezultātu novērtēšanai 

attiecībā pret tās mērķiem, pilnvarām, 

uzdevumiem un atrašanās vietām. 

Izvērtējumā īpašu uzmanību pievērš 

iespējamai vajadzībai izmainīt BEREC 

pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālajām 

sekām. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja Komisija uzskata, ka BEREC 

turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, 

ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, piešķirtās 

pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var 

ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai 

atcelt. 

2. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 

uzskata, ka BEREC turpmāka pastāvēšana 

vairs nav pamatota, ņemot vērā tai 

izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un 

uzticētos uzdevumus, tie var ierosināt šo 

regulu attiecīgi grozīt vai atcelt. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Par izvērtēšanā gūtajiem 

konstatējumiem Komisija ziņo Eiropas 

Parlamentam, Padomei un valdei. 

Izvērtējuma konstatējumus dara publiski 

pieejamus. 

svītrots 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot 2. punktu, BEREC aizstāj 

Biroju, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 

1211/2009 (“BEREC birojs”), attiecībā uz 

visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, 

likumīgajām saistībām, darba līgumiem un 

finanšu saistībām. 

BEREC birojs aizstāj Biroju, kas izveidots 

ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 („BEREC 

birojs”), attiecībā uz visām 

īpašumtiesībām, nolīgumiem, likumīgajām 

saistībām, darba līgumiem un finanšu 

saistībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sākot no [šīs regulas spēkā stāšanās 

datums] un līdz brīdim, kad izpilddirektors 

sāk pildīt savus pienākumus pēc iecelšanas 

Sākot no [šīs regulas spēkā stāšanās 

datums] un līdz brīdim, kad 

ģenerālsekretārs sāk pildīt savus 
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amatā, ko saskaņā ar 22. pantu veic valde, 

administratīvais vadītājs, kurš iecelts, 

pamatojoties uz Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009, līdz sava atlikušā amata 

pilnvaru termiņa beigām rīkojas kā pagaidu 

izpilddirektors, pildot šajā regulā noteiktās 

funkcijas. Citi administratīvā vadītāja 

līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko 

saskaņā ar 22. pantu veic valde, 

administratīvais vadītājs, kurš iecelts, 

pamatojoties uz Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009, līdz sava atlikušā amata 

pilnvaru termiņa beigām rīkojas kā pagaidu 

ģenerālsekretārs, pildot šajā regulā 

noteiktās funkcijas. Citi administratīvā 

vadītāja līguma nosacījumi paliek 

nemainīgi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kā pagaidu izpilddirektoram viņam ir 

iecēlējiestādes pilnvaras. Pagaidu 

izpilddirektors var apstiprināt visus 

maksājumus, ko sedz pēc valdes 

apstiprinājuma BEREC budžetā iekļautās 

apropriācijas, un var slēgt līgumus, tostarp 

līgumus ar darbiniekiem, ievērojot 

pieņemto BEREC štatu sarakstu. 

Kā pagaidu ģenerālsekretāram viņam ir 

iecēlējiestādes pilnvaras. Pagaidu 

ģenerālsekretārs var apstiprināt visus 

maksājumus, ko sedz pēc valdes 

apstiprinājuma BEREC budžetā iekļautās 

apropriācijas, un var slēgt līgumus, tostarp 

līgumus ar darbiniekiem, ievērojot 

pieņemto BEREC štatu sarakstu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Administratīvā vadītāja, kurš iecelts, 

pamatojoties uz Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009, darba līgums tiek izbeigts 

pēc viņa amata pilnvaru termiņa beigām 

vai dienā, kad izpilddirektors sāk pildīt 

Administratīvā vadītāja, kurš iecelts, 

pamatojoties uz Regulu (EK) 

Nr. 1211/2009, darba līgums tiek izbeigts 

pēc viņa amata pilnvaru termiņa beigām 

vai dienā, kad ģenerālsekretārs sāk pildīt 
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savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko 

saskaņā ar 22. pantu veic valde, atkarībā no 

tā, kurš nosacījums stājas spēkā agrāk. 

savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko 

saskaņā ar 22. pantu veic valde, atkarībā no 

tā, kurš nosacījums stājas spēkā agrāk. 

Or. fr 

 


