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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka visām iniciatīvām, kas tiek izstrādātas saskaņā ar digitālā vienotā tirgus 

stratēģiju, ir jāatbilst pamattiesībām, it sevišķi datu aizsardzības tiesību aktiem, vienlaikus 

atzīstot pievienoto vērtību, ko stratēģija dod ES ekonomikai; uzsver, ka pamattiesību, it 

sevišķi privātuma, ievērošana un datu aizsardzība ir būtiski elementi iedzīvotāju 

uzticēšanās un drošības veidošanā, kas ir nepieciešami uz datiem balstītas ekonomikas 

attīstībai nolūkā izmantot digitālās nozares potenciālu un tāpēc būtu uzskatāmi par 

elementiem, kuri rada iespējas un konkurences priekšrocības; uzsver, ka tehnoloģiju 

izstrādātājiem, uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu 

atbilstību piemērojamiem ES tiesību aktiem; atgādina, cik svarīgi gan datu subjektu, gan 

uzņēmumu interesēs ir steidzīgi pieņemt Vispārējo datu aizsardzības regulu un Datu 

aizsardzības direktīvu; aicina pārskatīt E-privātuma direktīvu, lai nodrošinātu noteikumu 

atbilstību datu aizsardzības paketei, pirms tā ir stājusies spēkā; 

 3.3.2. Cīņa pret nelikumīgu saturu internetā 

2. aicina Komisiju virzīt tādu politiku un tiesisko regulējumu cīņai ar kibernoziedzību un 

nelegālu saturu un materiāliem internetā — tostarp naida runu —, kas pilnībā atbilstu 

pamattiesībām, kuras noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it sevišķi tiesībām 

uz vārda un informācijas brīvību, esošiem ES un dalībvalstu tiesību aktiem un 

nepieciešamības, samērības, pienācīgas tiesvedības un tiesiskuma principiem; uzskata, ka 

šā mērķa sasniegšanai ir nepieciešams: 

 – nodrošināt saskanīgus un efektīvus tiesībaizsardzības instrumentus Eiropas un 

dalībvalstu policijas iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm; 

 – sniegt skaidras vadlīnijas par to, kā cīnīties pret nelegālu tiešsaistes saturu, tostarp 

naida runu; 

 – atbalstīt publiskā un privātā sektora partnerības un publiskā un privātā sektora 

struktūru dialogu atbilstoši esošiem ES tiesību aktiem;  

 – precizēt starpnieku un tiešsaistes platformu lomu attiecībā uz Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu;  

 – nodrošināt, ka Ziņošanas par interneta saturu vienības (EU IRU) izveide Eiropolā ir 

balstīta uz tās darbībai piemērotu juridisko pamatu; 

 – nodrošināt īpašus pasākumus cīņai pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, 

nodrošināt efektīvu visu ieinteresēto personu sadarbību, lai garantētu bērnu tiesības un 

aizsardzību internetā, un atbalstīt iniciatīvas, kuru mērķis ir padarīt internetu drošu 

bērniem; un  

 – sadarboties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām izglītības un izpratnes 

veicināšanas kampaņu popularizēšanā; 

3. atgādina, ka saskaņā ar Direktīvas par elektronisko tirdzniecību (2000/31/EK) 12. pantu, 

„[j]a tiek piedāvāts informācijas sabiedrības pakalpojums, kas sastāv no pakalpojuma 

saņēmēja piedāvātās informācijas pārraides komunikāciju tīklā vai piekļuves 

nodrošināšanas komunikāciju tīklam, dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējs 

nav atbildīgs par pārraidīto informāciju, ar noteikumu, ka pakalpojuma sniedzējs 
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neierosina pārraidi, neizvēlas pārraides saņēmēju un neizvēlas vai nepārveido informāciju, 

kas iekļauta datu pārraidē”; 

 3.4. Uzticības stiprināšana digitālajiem pakalpojumiem, drošībai tajos un attiecībā 

uz personas datu apstrādi 

4. uzsver, ka strauji pieaugošā pret tīkliem vērstu uzbrukumu un kibernoziegumu skaita dēļ 

ir nepieciešama saskaņota ES un tās dalībvalstu reakcija ar mērķi nodrošināt augstu tīkla 

un informācijas drošības līmeni; uzskata, ka drošība internetā nozīmē tīklu un kritiskās 

infrastruktūras aizsardzību, tiesībaizsardzības iestāžu spēju cīnīties ar noziedzību — 

tostarp terorismu, vardarbīgu radikalizāciju, seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu 

seksuālu izmantošanu tiešsaistē — un tādu datu izmantošanu, kādi noteikti nepieciešami, 

lai apkarotu noziedzību tiešsaistē un bezsaistē; uzsver, ka šādi definēta drošība kopā ar 

pamattiesību aizsardzību kibertelpā ir izšķirīgi svarīga nolūkā nostiprināt uzticēšanos 

digitālajiem pakalpojumiem un tāpēc tā ir nepieciešams pamats, uz kā veidot 

konkurētspējīgu digitālo tirgu; 

5. aicina galīgajā redakcijā pieņemt Tīklu un informācijas drošības (TID) direktīvu, lai tiktu 

nodrošināts saskanīgs tiesiskais regulējums, kas ļautu panākt stratēģisko un operatīvo 

kiberdrošību gan ES, gan dalībvalstu līmenī — tam nepieciešama ciešāka sadarbība ar 

dalībvalstu iestādēm un ES aģentūrām —, vienlaikus nodrošinot ES pamattiesību 

aizsardzību, it sevišķi privātuma un datu aizsardzību uzņēmumiem, valsts pārvaldes 

iestādēm un datu subjektiem; 

6. atgādina, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem lietderīgi ir tādi rīki kā šifrēšana, kas ļauj 

nodrošināt privātumu un vismaz pamatlīmenī arī komunikācijas drošību; nosoda to, ka 

šifrēšanu var izmantot arī noziedzīgiem nolūkiem; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Eiropolā ir izveidots Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3), kas 

palīdz straujāk reaģēt uz kiberuzbrukumiem; aicina iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu 

par EC3 pilnvaru nostiprināšanu un steidzīgi transponēt 2013. gada 12. augusta Direktīvu 

2013/40/ES par uzbrukumiem informācijas sistēmām, kuras mērķis ir arī uzlabot 

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un attiecīgo ES aģentūru (Eurojust, Eiropola, EC3 

un ENISA) operatīvo sadarbību; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) 

kiberdrošības jomā; uzsver uzņēmumu sadarbības un iesaistes un integrētās drošības 

koncepcijas ieviešanas nepieciešamību; atbalsta dalībvalstu labas prakses apmaiņu šīs 

jomas publiskā un privātā sektora partnerībās; šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka ir 

izbeigta Eiropas publiskā un privātā sektora partnerība noturības jautājumos (EP3R);  

9. norāda, ka atklātībā nākusī informācija par elektronisko masveida novērošanu ir 

apliecinājusi nepieciešamību atgūt iedzīvotāju uzticēšanos digitālo pakalpojumu 

privātumam, drošumam un drošībai, un šajā sakarā uzsver, ka personas datu apstrādē 

komerciāliem vai tiesībaizsardzības nolūkiem ir stingri jāievēro esošie datu aizsardzības 

tiesību akti un pamattiesības; šajā kontekstā atgādina, cik svarīgi ir esošie līdzekļi, 

piemēram, savstarpējās tiesiskās palīdzības nolīgumi (STPN), kas nav pretrunā 

tiesiskumam un samazina neatbilstīgas piekļuves risku attiecībā uz ārvalsts teritorijā 

glabātiem datiem; 
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10. atkārto, ka saskaņā ar Direktīvas par elektronisko tirdzniecību (2000/31/EK) 15. panta 

1. punktu „dalībvalstis neuzliek vispārējas saistības” pārraides un glabāšanas pakalpojumu 

sniedzējiem „pārraudzīt informāciju, ko tie pārraida vai uzglabā, kā arī neuzliek 

pienākumu aktīvi meklēt faktus un apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību”; jo īpaši 

atgādina, ka Eiropas Savienības Tiesa spriedumos lietās C-360/10 un C-70/10 neatzina par 

likumīgiem pasākumus „aktīvi pārraudzīt” gandrīz katru attiecīgo pakalpojumu lietotāju 

(pieejas internetam nodrošinātāji pirmajā lietā, sociālais tīkls otrajā) un precizēja, ka būtu 

jāaizliedz ikviens rīkojums, kas nosaka mitināšanas pakalpojumu sniedzējam pienākumu 

veikt vispārēju pārraudzību; 

 4.1. Datu ekonomikas veidošana  

11. uzskata, ka lielie dati, mākoņdatošanas pakalpojumi, lietiskais internets, pētniecība un 

inovācija ir izšķiroši svarīga ekonomikas attīstībai un ES tiesību aktos ir jāskata saskaņoti; 

uzskata, ka atbilstība datu aizsardzības tiesību aktiem un efektīvas privātuma garantijas un 

drošības garantijas, kas paredzētas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, tostarp īpaši 

noteikumi attiecībā uz bērniem kā neaizsargātiem patērētājiem, ir izšķirīgi svarīgi 

elementi nolūkā stiprināt iedzīvotāju un patērētāju uzticēšanos uz datiem balstītai 

ekonomikai; uzsver, ka ir nepieciešams palielināt izpratni par datu lomu un par to, ko datu 

apmaiņa nozīmē patērētājiem attiecībā uz viņu pamattiesībām un ekonomikai, un pieņemt 

noteikumus par datu īpašumtiesībām un iedzīvotāju kontroli pār saviem personas datiem; 

uzsver, kāda loma ir pakalpojumu un produktu personalizācijai, kas būtu jāattīsta atbilstoši 

datu aizsardzības prasībām; aicina popularizēt integrētu privātumu un privātumu pēc 

noklusējuma, kas varētu pozitīvi ietekmēt arī inovāciju un ekonomikas izaugsmi; uzsver, 

ka jebkādā datu apstrādē jānodrošina nediskriminējoša pieeja; uzsver, cik svarīga ir uz 

risku balstīta pieeja, kas palīdz novērst lieku administratīvo slogu un nodrošina tiesisko 

noteiktību, kā darīts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, it sevišķi attiecībā uz MVU un 

jaunuzņēmumiem, kā arī publiskā sektora iestāžu veikta demokrātiskā pārraudzība un 

pastāvīga uzraudzība; uzsver, ka personas datiem vajadzīga īpaša aizsardzība, un atzīst, ka 

papildu aizsardzības pasākumu, piemēram, pseidonimizācijas un anonimizācijas, 

ieviešana var uzlabot aizsardzību gadījumos, kad personas datus lieto lielo datu 

lietojumprogrammas un tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji; 

 4.2. Konkurētspējas uzlabošana, izmantojot sadarbspēju un standartizāciju 

12. uzsver, ka ES datu aizsardzības tiesību aktu prasības ir jāievēro jebkādā personas datu 

apstrādē, kas notiek ar risinājumiem, kuri balstās uz sadarbspēju, proti, ko vada 

programma ISA²; aicina uzlabotu sadarbību nolūkā izstrādāt kopīgus, globālus standartus 

uz datiem balstītai ekonomikai, kuros prioritāte būtu jāpiešķir drošībai, privātuma 

ievērošanai un datu aizsardzībai; uzsver, cik svarīgas ir iedzīvotāju tiesības uz datu 

pārnesamību; 

 4.3.2. E-pārvaldība 

13. atbalsta sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju Eiropā, e-pārvaldes, e-demokrātijas un 

atvērto datu politikas attīstību, publisko dokumentu pieejamību un atkārtotu izmantošanu 

uz pārredzamības un esošā ES tiesiskā regulējuma pamata un augstus datu aizsardzības 

standartus, kas paredzēti Datu aizsardzības reformu paketē un pilnībā atbilst Pamattiesību 

hartai; atgādina, ka e-pārvalde veicina īstu līdzdalību, apspriešanos un pārredzamāku, 

atbildīgāku un efektīvāku valsts pārvaldi; šajā sakarā uzsver, cik svarīga ir paraugprakses 
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apmaiņa starp visām attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

14. atbalsta e-pārvaldes attīstību, tostarp principa „tikai vienreiz” popularizēšanu, taču uzsver, 

ka visām e-pārvaldes iniciatīvām ir jāatbilst datu aizsardzības reformu paketes prasībām 

un principiem un ka jānodrošina augsts iniciatīvu drošības līmenis, lai aizsargātu publiskā 

sektora iestādēm iesniegtos iedzīvotāju datus; 

 5.2. Starptautiskā dimensija 

15. atzīst datu ekonomikas globālo raksturu; atgādina, ka digitālā vienotā tirgus izveide ir 

atkarīga no brīvas datu plūsmas Eiropas Savienībā un ārpus tās; tāpēc aicina ES un tās 

dalībvalstis sadarbībā ar trešām valstīm rīkoties, lai sadarbībā ar trešām valstīm, kas 

notiek saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju, nodrošinātu augstus datu aizsardzības 

standartus un drošu starptautisko datu nosūtīšanu atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības 

regulai un esošajai ES judikatūrai. 
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