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Grozījums Nr. 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA
par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē
Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–
20. septembrī

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA
par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē
Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–
20. septembrī

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Jāšaubās par to, vai izvēlētais juridiskais pamats (LESD 114. pants, iekšējais tirgus) ir 
atbilstīgs izvirzītajam mērķim: "Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus 
izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību." 
(7. apsvērums). Eiropas Savienības Tiesa ir noraidījusi iespēju izmantot LESD 114. pantu, lai 
pamatotu pasākumu, kuru veic sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ (C-318/04, 54.–
61. punkts, un C-318/04, 67. punkts). Tāpēc juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 
83. pantam, kur atļauts pieņemt tikai direktīvas.

Grozījums Nr. 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA
par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē
Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–

Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA
par to, kā ierobežot teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē
Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju 
sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19.–
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20. septembrī 20. septembrī

Or. en

Grozījums Nr. 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 83. pantu,

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Jāšaubās par to, vai izvēlētais juridiskais pamats (LESD 114. pants, iekšējais tirgus) ir 
atbilstīgs izvirzītajam mērķim: "Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus 
izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību." 
(7. apsvērums). Eiropas Savienības Tiesa ir noraidījusi iespēju izmantot LESD 114. pantu, lai 
pamatotu pasākumu, kuru veic sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ (C-318/04 un C-318/04, 
54.–56. punkts un 67. punkts). Tāpēc juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 83. pantam, 
kur atļauts pieņemt tikai direktīvas.

Grozījums Nr. 39
Eva Joly

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 

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

juridisko noteiktību mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot 
lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un 
pastiprinot aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu tiesiskumu un pamattiesības, 
jo īpaši vārda un informācijas brīvību, 
tiesības uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, darījumdarbības brīvību, kā 
arī tiesības uz privātumu un personas 
datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 
nodrošināt dalībvalstu iedzīvotāju drošību 
demokrātiskā sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

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

(1) Šīs direktīvas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu izmantošanu 
teroristiska satura izplatīšanai, nodrošināt 
sabiedriskās drošības aizsardzību, 
vienlaikus izveidojot piemērotus un 
stingrus aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu pamattiesību aizsardzību 
atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. 
Digitālā vienotā tirgus darbība būtu 
jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
videi un pastiprinot pamattiesību 
aizsardzības pasākumus, kas cita starpā 
nodrošina vārda un informācijas brīvības 
aizsardzību, kā arī tiesības uz privātumu 
un personas datu aizsardzību.

(Vārdi "ļaunprātīga izmantošana" visā 
tekstā būtu jāaizstāj ar vārdu 
"izmantošana".)

Or. en

Pamatojums

Šā teksta primārais mērķis ir sabiedriskās drošības aizsardzības uzlabošana, un atsauce uz 
digitālo vienoto tirgu, šķiet, ir tikai tādēļ, lai pamatotu, kālab LESD 114. pants ir izmantots 
par juridisko pamatu (un tādēļ izvēlēta regula, nevis direktīva).

Grozījums Nr. 42
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu nelegāla teroristiska satura 
izplatīšanai, ko veic satura nodrošinātāji, 
nodrošināt netraucētu digitālā vienotā 
tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā 
sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība 
būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes 
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brīvības aizsardzības pasākumus. videi un pastiprinot pamattiesību 
aizsardzības pasākumus, kas cita starpā 
nodrošina vārda brīvības aizsardzību un 
informācijas brīvības aizsardzību, tiesības 
brīvi saņemt un izplatīt informāciju, kā 
arī tiesības uz privātumu un personas 
datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs regulas mērķis ir, novēršot 
mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu teroristiskiem mērķiem, 

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

izveidojot efektīvu līdzekli, ko izmantot, lai 
mūsu sabiedrībās ilgtermiņā garantētu 
sabiedrisko drošību, nodrošināt netraucētu 
digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā 
tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot 
juridisko noteiktību mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot 
lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un 
pastiprinot vārda un informācijas brīvības 
aizsardzības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 47
Monika Beňová

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai interneta lietošanas pārredzamība joprojām būtu prioritāte. Ja pārredzamības 
līmenis ir augsts, faktiski ir ļoti grūti izmantot internetu ļaunprātīgi. Tādējādi nebūs 
iespējams ievietot nepārbaudāmu saturu, kas saistīts ar ekstrēmismu.
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Grozījums Nr. 48
Eva Joly

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regula par mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem var tikai 
papildināt dalībvalstu stratēģijas un 
darbības, lai novērstu noziedzīgus 
teroristiskus nodarījumus, šādas darbības 
var būt pastiprināti bezsaistes pasākumi, 
piemēram, kriminālizmeklēšana un 
pārrobežu sadarbība, kā arī preventīvi 
pasākumi, tādi kā ieguldījumi izglītībā, 
sociālajā kohēzijā un vardarbības 
novēršanā.
Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka 
radikalizācijas process ļoti reti norisinās 
tikai tiešsaistē. Faktiskā radikalizācija 
ietver vairākus savstarpēji saistītus 
procesus, tostarp personiskus sakarus, kas 
saistīti ar citiem bezsaistes faktoriem. 
Tomēr interneta un sociālo plašsaziņas 
līdzekļu nozīme šajā procesā nebūtu 
jānovērtē pārāk zemu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Auke Zijlstra

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tā kā pasākumi, ar kuriem jau 
iepriekš neļauj publicēt materiālus 
internetā, ir Nīderlandes Konstitūcijas 
7. panta 3. punkta pārkāpums.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 54
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas var izmantot kā tādas 
radikalizācijas virzītājspēku, kas rada 
vardarbīgu ekstrēmismu, un kā līdzekli, 
kuru izmantojot izplata naida runu un 
nelikumīgu saturu, jo īpaši gados jauno 
interneta lietotāju vidū.
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Lai gan teroristiska satura 
klātbūtne tiešsaistē nav vienīgais faktors, 
kas sekmē vardarbīgu ekstrēmismu, tā 
rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, jo īpaši jauniešiem, 
iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā 
arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, 
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modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir 
īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj 
lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar 
to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, 
vienlaikus pilnīgi nodrošinot vārda 
brīvību un plurālismu, tiem ir īpaša 
sociālā atbildība aizsargāt savus 
pakalpojumus pret ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt 
apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Eva Joly

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Teroristiska satura klātbūtne 
tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas 
lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai 
kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas 
grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma 
sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības 
modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un — 
proporcionāli tehnoloģiskajiem līdzekļiem 
un iespējām saistībā ar sniegtajiem 
pakalpojumiem —, tiem ir īpaša sociālā 
atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret 
ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, 
un palīdzēt kompetentajām iestādēm 
vērsties pret teroristu nodarījumiem, kas 
veikti, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos 
tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tie 
varētu palīdzēt kompetentajām tiesu 
iestādēm aizsargāt savus pakalpojumus 
pret izmantošanu, ko veic teroristi, un 
palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas tiek 
izplatīts, izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus.

(Vārdi "ļaunprātīga izmantošana" visā 
tekstā būtu jāaizstāj ar vārdu 
"izmantošana".)

Or. en

Grozījums Nr. 60
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Skaidra tiesiskā regulējuma 
pamatā ir dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvars, kas tika pastiprināts ar 
Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina 
ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
nelikumīgu teroristisku saturu tiešsaistē, 
sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi. Ar 
šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 



AM\1177907LV.docx 19/129 PE636.146v02-00

LV

vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties 
pretī strauji samilztošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt 
pasākumus cīņai pret nelikumīgu un 
kaitīgu saturu un uz Eiropadomes 
aicinājumu uzlabot tāda satura 
automātisku atklāšanu un izņemšanu, kas 
kūda uz terora aktiem.

centieniem, kas tika pastiprināti ar 
Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 63
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Kā savā ziņojumā uzsvērusi 
Eiropas Parlamenta Īpašā komiteja 
terorisma jautājumos1a, Savienības līmeņa 
centieni apkarot teroristisku saturu 
tiešsaistē, kas sākušies 2015. gadā ar 
dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara 
izveidi, nav bijuši pietiekami. Tāpēc ES 
tiesiskais regulējums ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī 
strauji samilstošai problēmai. Ar šo 
tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz 
brīvprātīgajiem centieniem, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/334, un atsaukties uz Eiropas 
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izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem. Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un 
uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda 
satura automātisku atklāšanu un 
izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512.

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

Or. en

Grozījums Nr. 64
Eva Joly

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Savienības līmeņa centieni apkarot 
teroristisku saturu tiešsaistē, kas sākušies 
2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas 
sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar 
skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl 
vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam 
saturam tiešsaistē, pienācīgi stāties pretī 
samilstošai problēmai un ieviest 
vajadzīgos aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu tiesiskumu un pamattiesību 
aizsardzību. Ar šo tiesisko regulējumu 
iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem 
centieniem un novērst atsevišķus 
trūkumus šajos centienos, kas tika 
pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu 
(ES) 2018/ 3347, un atsaukties uz Eiropas 
Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus 
cīņai pret nelikumīgu saturu saskaņā ar 
Direktīvā 2000/31/EK ieviesto horizontālo 
satvaru, un arī uz Eiropadomes aicinājumu 
uzlabot teroristiska satura atklāšanu un 
izņemšanu.
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_________________ _________________
7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 66
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Eva Joly

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Ar šo regulu būtu jānosaka īpaši 
pienākumi atsevišķiem mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un rūpības 
pienākumi tiem mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuri saskaras ar ievērojamu 
nelikumīga teroristiska satura daudzumu. 
Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu skart 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, nevienam no 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji veic saskaņā ar šo regulu, 
nevajadzētu ietekmēt viņiem piešķirto 
atbrīvojumu no atbildības, to vidū 
jebkādiem papildu pasākumiem, pašiem 
par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, 
ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā 
noteikumā paredzēto atbrīvojumu no 
atbildības, ar nosacījumu, ka viņiem nav 
faktisku zināšanu par nelikumīgiem 
nodarījumiem vai informāciju vai arī pēc 
šādu zināšanu iegūšanas viņi izņem šādu 
saturu vai efektīvi liedz tam piekļuvi. Tā 
kā Direktīvas 2000/31/EK 15. pantā ir 
aizliegts piemērot vispārējas 
pārraudzīšanas saistības informācijai, 
kuru tie glabā, kā arī vispārējas saistības 
aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas 
liecina par nelikumīgu darbību, šai 
regulai nevajadzētu būt par iemeslu tam, 
ka informācija, ko kompetentās iestādes 
nosūta mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, ir neskaidra attiecībā uz 
paziņotā satura likumīgumu. Ja 
kompetentā iestāde mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju nav informējusi 
par to, vai paziņotais saturs ir uzskatāms 
par nelikumīgu, viņu varētu saukt pie 
atbildības par to, ka viņš nav efektīvi 
rīkojies, lai saturu izņemtu. Tāpēc jebkurā 
gadījumā kompetentajai iestādei ir jābūt 
tai, kas sniedz šādu informāciju. Šī regula 
neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras 
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noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem proaktīviem pasākumiem, 
pašiem par sevi nevajadzētu būt par 
iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs 
zaudē minētajā noteikumā paredzēto 
atbrīvojumu no atbildības un ka tam uzliek 
vispārējās pārraudzīšanas saistības. Šī 
regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu 
pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, 
kad Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

_________________ _________________
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 

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

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 68
Andrejs Mamikins

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 70
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 



PE636.146v02-00 26/129 AM\1177907LV.docx

LV

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

Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū 
jebkādiem papildu pasākumiem, pašiem 
par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, 
ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā 
noteikumā paredzēto atbrīvojumu no 
atbildības. Šī regula neietekmē valstu 
iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Šīs regulas piemērošanai 
nevajadzētu ietekmēt 
Direktīvas 2000/31/EK8 14. un 15. panta 
piemērošanu. Konkrēti, visiem 
pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, pašiem 
par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, 
ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā 
noteikumā paredzēto atbrīvojumu no 
atbildības. Šī regula neietekmē valstu 
iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
atbildību konkrētos gadījumos, kad 
Direktīvas 2000/31/EK 14. un 15. panta 
nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no 
atbildības, nav izpildīti.

_________________ _________________
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 

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

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 
(OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 74
Eva Joly

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 75
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, 
kuru mērķis ir, novēršot mitināšanas 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu 
nelikumīga teroristiska satura izplatīšanai 
tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus 
darbību, un šajos noteikumos pilnībā ir 
jāievēro pamattiesības, kas izklāstītas 
Savienības tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, 
kas garantētas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Eva Joly

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina tiesiskuma un attiecīgo 
pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver 
tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību 
un personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, tiesībām uz 
privātumu un personas datu aizsardzībai, 
kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas 
un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādi 
pasākumi, kurus veic, lai izņemtu 
teroristisku saturu tiešsaistē, ir 
iejaukšanās vārda un informācijas brīvībā, 
tāpēc tiem vajadzētu būt stingri 
mērķorientētiem, vajadzīgiem, 
piemērotiem un samērīgiem, lai palīdzētu 
cīņā pret terorismu, tostarp veicot 
teroristisku nodarījumu izmeklēšanu un 
saucot pie atbildības par tiem, proti, tiem 
ir jākalpo teroristiska satura izplatīšanas 
novēršanai, taču tie nedrīkst ietekmēt 
tiesības likumīgi saņemt un izplatīt 
informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir tiesībām 
uz vārda un informācijas brīvību, kā arī 
tiesībām uz privātumu, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju. Šai regulai nebūtu 
jāskar piemērojamie noteikumi personas 
datu apstrādes jomā, proti, Regula (ES) 
2016/679 un Direktīva (ES) 2016/680.
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Grozījums Nr. 79
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Šīs regulas mērķis ir palīdzēt 
aizsargāt sabiedrisko drošību, un ar to būtu 
jāizveido piemēroti un stabili pasākumi, 
kas nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda 
brīvībai, brīvībai saņemt un izplatīt 
informāciju, kā arī tiesībām uz privātās 
dzīves neaizskaramību un personas datu 
aizsardzību, kas ir galvenais plurālistiskas 
un demokrātiskas sabiedrības pamats un 
vērtības, uz kuru pamata ir dibināta 
Savienība, kompetentajām iestādēm un 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas 
demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi un 
samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu 
publisko debašu sekmēšanā un faktu, 
viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā 
saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda brīvībā un brīvībā 
saņemt un izplatīt informāciju, vajadzētu 
būt stingri samērīgiem un vajadzīgiem, 
precīzi mērķorientētiem, proti, tiem ir 
jākalpo tikai nelikumīga teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai un tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Šī regula palīdz aizsargāt 
sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido 
piemērotus un stabilus pasākumus, kas 
nodrošina attiecīgo pamattiesību 
aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz 
vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un 
izplatīt informāciju, darījumdarbības 
brīvību un nediskriminēšanas principu. 
Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un 
informācijas brīvībai, kas ir viens no 
galvenajiem plurālistiskas un 
demokrātiskas sabiedrības pamatiem un 
viena no vērtībām, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, kompetentajām 
iestādēm un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi 
pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir 
vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā 
un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un 
iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi par 
iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, 
vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, 
proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura 
izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst 
ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un 
izplatīt informāciju. Šai regulai nebūtu 
jāskar piemērojamie noteikumi personas 
datu apstrādes jomā, jo īpaši tie, kas 
paredzēti Regulā (ES) 2016/679 un 
Direktīvā (ES) 2016/680.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 83
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ar šo regulu nevajadzētu grozīt ne 
dalībvalstu pienākumu ievērot 
pamattiesības un tiesību pamatprincipus, 
kas noteikti Līguma par Eiropas 
Savienību 6. pantā un Pamattiesību 
hartas 11. pantā, ne arī piemērojamos 
noteikumus par personas datu apstrādi, 
piemēram, Regulu (ES) 2016/679 un 
Direktīvu (ES) 2016/680.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pasākumiem, kurus veic, lai 
izņemtu teroristisku saturu tiešsaistē 
vajadzētu būt mērķorientētiem, 
vajadzīgiem, piemērotiem un samērīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) LES 19. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir 
noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību 

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

aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības vērsties kompetentajā 
valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu 
tiesību aizsardzību pret jebkādiem 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt 
attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības 
regulas kontekstā jo īpaši ietver iespēju 
lietotājiem apstrīdēt satura izņemšanu, 
saistībā ar pasākumiem, kurus 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
īstenojis saskaņā ar šo regulu, un saņemt 
informāciju par efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem gan valsts līmenī, 
gan dzīvesvietas dalībvalsts tiesā. Tās 
ietver arī iespēju mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un satura nodrošinātājiem 
efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās 
dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas 
rīkojumu izdevušas, tās dalībvalsts tiesā, 
kur mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, vai satura 
nodrošinātāja dzīvesvietas dalībvalsts 
tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pakalpojuma sniedzējiem un satura 
nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt 
izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, 
kuras iestādes izņemšanas rīkojumu 
izdevušas. Šīs tiesības var īstenot tās 
dalībvalsts tiesā, kurā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs veic savu galveno 
uzņēmējdarbību vai kurā atrodas vai 
uzņēmējdarbību veic tā juridiskais 
pārstāvis, ko mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs ir norīkojis saskaņā ar 
16. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Eva Joly

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 89
Axel Voss

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 

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

Direktīvā (ES) 2017/541, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls, ar ko kūda vai mudina 
izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu 
nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, vai 
popularizē piedalīšanos teroristu grupas 
darbībās. Definīcijā būtu jāiekļauj arī 
saturs, kas sniedz norādījumus par 
sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču 
vai indīgu vai bīstamu vielu, kā arī 
ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un 
kodola (CBRN) vielu izgatavošanu un 
lietošanu, kā arī norādījumus par citām 
metodēm un paņēmieniem, tostarp par 
mērķu izvēli teroristisku nodarījumu 
izdarīšanai. Konkrēti šādi informācijas 
materiāli citu starpā ir teksts, attēli, skaņu 
ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs 
ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
atbildes vēstījumu vai pētniecības nolūkos, 
panākot labu līdzsvaru starp 
pamattiesībām un sabiedriskās drošības 
vajadzībām. Īpaši tajos gadījumos, kad 
satura nodrošinātājam ir redakcionāla 
atbildība, jebkuros lēmumos par šāda 
satura izņemšanu būtu jāņem vērā 
žurnālistikas standarti, kas izveidoti ar 
Savienības tiesībās paredzēto preses un 
plašsaziņas līdzekļu regulējumu un 
Pamattiesību hartu. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem par teroristisku 
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saturu jāuzskata nebūtu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 90
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu nelikumīga 
teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka nelikumīga teroristiska satura 
definīcija. Tā kā ir jāvēršas pret 
nelikumīgu teroristisko saturu tiešsaistē, 
definīcijai būtu jāaptver materiāls un 
informācija, ar ko apzināti kūda vai 
mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu 
nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, 
sniedz norādījumus par šādu nodarījumu 
izdarīšanu, ja un ciktāl tie ir veikti ar 
konkrētu teroristisku nolūku, proti, lai 
iebiedētu iedzīvotājus, lai nelikumīgi 
piespiestu valdību vai starptautisku 
organizāciju veikt vai atturēties veikt 
kādas darbības, vai nopietni destabilizēt 
vai iznīcināt valsts vai starptautiskas 
organizācijas politiskās, konstitucionālās, 
ekonomiskās vai sociālās struktūras. 



PE636.146v02-00 42/129 AM\1177907LV.docx

LV

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

Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu, kā 
arī jāievēro citas pamattiesības, tostarp 
tiesības uz vārda brīvību, tiesības uz 
privātumu un ģimenes dzīves 
neaizskaramību un tiesības uz personas 
datu aizsardzību. Novērtēšanā svarīgi ir 
tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES 
sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai 
persona un vai materiāls ir attiecināms uz 
šādu organizāciju vai personu vai izplatīts 
tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, 
ko izplata izglītības, žurnālistikas vai 
pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem neietilpst šīs 
regulas piemērošanas jomā un jo īpaši 
nav ietverta publiska aicinājuma izdarīt 
teroristisku nodarījumus definīcijā.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, pamatojoties uz 
teroristu nodarījumu definīciju Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/541, šajā direktīvā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret teroristisko saturu 
tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver 
materiāls un informācija, ar ko apzināti 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu, ja un ciktāl tie ir 
veikti ar konkrētu teroristisku nolūku, 
proti, lai iebiedētu iedzīvotājus, lai 
nelikumīgi piespiestu valdību vai 
starptautisku organizāciju veikt vai 
atturēties veikt kādas darbības, vai 
nopietni destabilizēt vai iznīcināt valsts vai 
starptautiskas organizācijas politiskās, 
konstitucionālās, ekonomiskās vai 
sociālās struktūras. Konkrēti pie šādas 
informācijas pieder teksts, attēli, skaņu 
ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs 
ir teroristisks saturs šīs direktīvas nozīmē, 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu, kā arī 
jāievēro citas pamattiesības, tostarp 
tiesības uz vārda brīvību, tiesības uz 
privātumu un ģimenes dzīves 
neaizskaramību un tiesības uz personas 
datu aizsardzību. Novērtēšanā svarīgi ir 
tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES 
sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai 
persona un vai materiāls ir attiecināms uz 
šādu organizāciju vai personu vai izplatīts 
tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, 
ko izplata izglītības, žurnālistikas vai 
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pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem neietilpst šīs 
direktīvas piemērošanas jomā un jo īpaši 
nav ietverta publiska aicinājuma izdarīt 
teroristisku nodarījumus definīcijā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 92
Eva Joly

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
mākslas, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos vai informēšanai nolūkā novērst 
teroristiskas darbības. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem par teroristisku 
saturu jāuzskata nebūtu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 

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

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

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 
propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Saturs, ko 
izplata izglītības, žurnālistikas, pētniecības, 
mākslas vai redakcionālos nolūkos, 
nebūtu jāuzskata par teroristisku saturu, 
un tāpēc tas jāizslēdz no šīs regulas 
piemērošanas jomas. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem par teroristisku 
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saturu jāuzskata nebūtu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 95
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai 
strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs 
par sensitīviem politiskiem jautājumiem 
par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu. 
Šajā ziņā attiecīgajiem pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem vienmēr 
vajadzētu būt iespējai izmantot tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 
jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā 
kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko 

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

propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu 
jāaptver materiāls un informācija, ar ko 
kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt 
teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to 
izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu 
nodarījumu izdarīšanu vai popularizē 
piedalīšanos teroristu grupas darbībās. 
Konkrēti pie šādas informācijas pieder 
teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. 
Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks 
saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām 
iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā 
paziņojumu būtība un formulējums, 
konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls 
novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā 
ietekmēt personu drošību un drošumu. 
Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir 
sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu 
organizācija vai persona un vai materiāls ir 
attiecināms uz šādu organizāciju vai 
personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu 
pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata 
izglītības, žurnālistikas vai pētniecības 
nolūkos. Turklāt jebkādu uzskatu paušana 
publiskās debatēs, kurus varētu uzskatīt 
par radikāliem, polemiskiem vai 
strīdīgiem, un jo īpaši par jebkādiem 
politiskiem jautājumiem, par teroristisku 
saturu jāuzskata nebūtu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
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9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

_________________ _________________
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 
2017/541 par terorisma apkarošanu un ar 
ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

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

2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 
6. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 99
Monika Beňová

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

saturs ir teroristisks saturs šīs regulas 
nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu 
būtība un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to potenciāls novest pie 
kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt 
personu drošību un drošumu. Novērtēšanā 
svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi 
ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija 
vai persona un vai materiāls ir attiecināms 
uz šādu organizāciju vai personu vai 
izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi 
jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, 
žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. 
Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu 
uzskatu paušana publiskās debatēs par 
sensitīviem politiskiem jautājumiem par 
teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu skaidrību par 
rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un kompetentajām iestādēm 
būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, 
pamatojoties uz teroristu nodarījumu 
definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu 

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

teroristiska satura definīcija. Tā kā ir 
jāvēršas pret nelikumīgu teroristisko 
saturu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver 
materiāls un informācija, ar ko kūda vai 
mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu 
nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, 
sniedz apmācību par šādu nodarījumu 
izdarīšanu vai vervē dalībai teroristu 
grupā. Konkrēti pie šādas informācijas 
pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un 
video. Novērtējot to, vai saturs ir 
nelikumīgs teroristisks saturs šīs regulas 
nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem 
novērtējums jāpamato ar tādiem 
faktoriem kā nodoms, paziņojumu būtība 
un formulējums, konteksts, kādā tie 
izteikti, un to pierādāmais risks izraisīt 
darbības, kuras var radīt kaitīgas sekas un 
tādā veidā ietekmēt personu drošību un 
drošumu. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai 
materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā 
iekļauta teroristu organizācija vai persona 
un vai materiāls ir attiecināms uz šādu 
organizāciju vai personu vai izplatīts tās 
vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, ko 
izplata izglītības, žurnālistikas vai 
pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, 
polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana 
publiskās debatēs par sensitīviem 
politiskiem jautājumiem par teroristisku 
saturu jāuzskata nebūtu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja izplatīto materiālu ir publicējis 
satura nodrošinātājs, kuram ir 
redakcionāla atbildība, jebkuru lēmumu 
par šāda satura izņemšanu var pieņemt 
tikai ar tiesas rīkojumu. Tā jārīkojas 
tādēļ, lai pilnīgi ievērotu Savienības 
tiesības, tiesības uz vārda brīvību un 
tiesības uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kas nostiprinātas 
Pamattiesību hartas 11. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Eva Joly

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kuru galvenais nolūks vai viens no 
galvenajiem nolūkiem ir piedāvāt 
pakalpojuma saņēmēja sniegtās 
informācijas glabāšanu pēc tā 
pieprasījuma un šo glabāto informāciju 
darīt pieejamu sabiedrībai un kuriem ir 
vispārēja kontrole attiecībā uz piekļuvi 
glabātajiem un apstrādātajiem satura 
datiem neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir 
tikai tehniska, automātiska un pasīva, un 
neatkarīgi no tā, vai lietotājam par to ir 
jāmaksā. Šādu informācijas sabiedrības 
pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformas, video 
straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu 
un audioierakstu koplietošanas 
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mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir 
jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod 
iespēju juridiskām vai fiziskām personām 
vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot 
savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
tiešsaistes pakalpojumus tādā apmērā, 
ciktāl tie informāciju dara pieejamu 
sabiedrībai. Regula būtu jāpiemēro arī 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus lietotājiem 
Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuru 
pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam 
saturam, veic uzņēmējdarbību trešās 
valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi 
uzņēmumi, kas darbojas digitālajā 
vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības 
neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic 
uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai 
pakalpojuma sniedzējs piedāvā 
pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai 
pakalpojuma sniedzējs dod iespēju 
juridiskām vai fiziskām personām vienā vai 
vairākās dalībvalstīs izmantot savus 
pakalpojumus un vai šie pakalpojumi ir 
īpaši paredzēti lietotājiem Savienībā. 
Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa 
vietnes vai e-pasta adreses, vai citas 
kontaktinformācijas piekļūstamība vienā 
vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi 
nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs 
regulas piemērošanai. Savukārt par 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem šīs 
regulas izpratnē nevajadzētu uzskatīt 
pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz 
pakalpojumus, kas ir tīri tehniska 
rakstura pakalpojumi, tādi kā 
mākoņpakalpojumi, kuri pēc 
pieprasījuma nodrošina fiziskus vai 
virtuālus resursus, kas savukārt 
nodrošina datošanas un glabāšanas 
infrastruktūras iespējas, attiecībā uz 
kurām pakalpojuma sniedzējam nav 
līgumā paredzētu tiesību noteikt, kādu 
saturu glabā, kā apstrādā vai publisko tā 
klienti vai šo klientu tiešie lietotāji, vai 
gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējam 
nav tehnisku iespēju izņemt konkrētu 
saturu, ko glabā tā klienti vai šo klientu 
tiešie lietotāji, vai pakalpojumu sniedzēji, 
kuri sniedz pakalpojumus, kas sastāv no 
preču pārdošanas tiešsaistē, preču 
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piegādes kā tādas vai bezsaistes 
pakalpojumu sniegšanas un privātu 
tīmekļa vietņu, tostarp blogu, 
nodrošināšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji nav arī 
pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina 
vienkāršus informācijas kanālus un citus 
elektronisko komunikāciju pakalpojumus 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas xxx/2019 [Eiropas 
Elektronisko sakaru kodeksa] nozīmē vai 
buferatmiņas pakalpojumus vai citus 
pakalpojumus, ko sniedz citos interneta 
infrastruktūras slāņos, piemēram, 
reģistros un reģistratūrās, DNS (domēnu 
nosaukumu sistēmā) vai 
blakuspakalpojumus, piemēram, 
maksājumu pakalpojumus vai aizsardzību 
pret DDoS (izkliedēto pakalpojumatteici). 
Tas pats attiecas arī uz starppersonu 
sakaru pakalpojumiem, kas dod iespēju 
īstenot tiešu starppersonu un interaktīvu 
informācijas apmaiņu starp ierobežotu 
personu skaitu, kur personas, kas uzsāk 
saziņu vai piedalās tajā, nosaka 
saņēmēju(-s).

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformas, video 
straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu 
un audioierakstu koplietošanas 
pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu sabiedrībai un 
tīmekļa vietnēm, kurās lietotāji var sniegt 
komentārus vai izlikt atsauksmes. Šo 
regulu nepiemēro attiecībā uz 
mākoņdatošanas infrastruktūras 
pakalpojumiem, kas pēc pieprasījuma 
nodrošina fiziskus vai virtuālus resursus, 
kuri savukārt nodrošina datošanas un 
glabāšanas infrastruktūras iespējas, 
attiecībā uz kurām pakalpojuma 
sniedzējam nav līgumā paredzētu tiesību 
noteikt, kādu saturu glabā, kā apstrādā 
vai publisko tā klienti vai šo klientu tiešie 
lietotāji, vai gadījumos, kad pakalpojuma 
sniedzējam nav tehnisku iespēju izņemt 
konkrētu saturu, ko glabā tā klienti vai šo 
klientu tiešie lietotāji. Regula būtu 
jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību 
ārpus Savienības, bet piedāvā 
pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, 
kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam 
saturam, veic uzņēmējdarbību trešās 
valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi 
uzņēmumi, kas darbojas digitālajā 
vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības 
neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic 
uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai 
pakalpojuma sniedzējs piedāvā 
pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai 
pakalpojuma sniedzējs dod iespēju 
juridiskām vai fiziskām personām vienā vai 
vairākās dalībvalstīs izmantot savus 
pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Michał Boni

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto 
informāciju pēc tā pieprasījuma un šo 
glabāto informāciju dara pieejamu 
sabiedrībai neatkarīgi no tā, vai šī darbība 
ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. 
Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformas, video straumēšanas 
pakalpojumus, video, attēlu un 
audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, 
datņu koplietošanu un citus 
mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie 
informāciju dara pieejamu sabiedrībai. 
Šajā regulā par mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem nebūtu jāuzskata 
mākoņdatošanas infrastruktūras 
pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu 
sniedzēji citos interneta infrastruktūras 
slāņos, kas nav lietojumslānis, kā arī 
tīmekļa mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji, kas nodrošina tehnisko 
infrastruktūru tīmekļa vietņu 
operatoriem. Regula būtu jāpiemēro 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas 
veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet 
piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo 
būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic 
uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu 
jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas 
darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro 
tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā 
valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai 
noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs 
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piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

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

Or. en

Grozījums Nr. 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic 
uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai 
pakalpojuma sniedzējs piedāvā 
pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai 
pakalpojuma sniedzējs dod iespēju 
juridiskām vai fiziskām personām vienā vai 
vairākās dalībvalstīs izmantot savus 
pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma 
sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta 
adreses, vai citas kontaktinformācijas 
piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs direktīvas 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas 
pakalpojumus, kuros tiek izplatīts 
teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 109
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piekļūstamība vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt 
pietiekams nosacījums šīs regulas 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. arī komentārus par Pamattiesību aģentūras ierosinājumu izņemt atsauci uz "trešām 
personām".

Grozījums Nr. 112
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Relevantam kritērijam šīs regulas 
darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt 
būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu 
jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar 
Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma 
sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta 
Savienībā, vai – ja tādas nav – tad, ja tam ir 
ievērojams skaits lietotāju vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir 
vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. 
Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz 
visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū 
tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī 
parasti lietotās valodas vai valūtas lietošana 
vai iespēja pasūtīt preces vai 
pakalpojumus. Par darbību vēršanu uz 
kādu dalībvalsti varētu secināt arī no 
lietotnes pieejamības attiecīgās valsts 
lietotņu veikalā, no vietējas reklamēšanās 

(11) Relevantam kritērijam šīs regulas 
darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt 
būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu 
jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar 
Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma 
sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta 
Savienībā, vai — ja tādas nav — tad, ja 
tam ir ievērojams skaits lietotāju vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir 
vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. 
Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz 
visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū 
tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī 
parasti lietotās valodas vai valūtas 
lietošana. Par darbību vēršanu uz kādu 
dalībvalsti varētu secināt arī no lietotnes 
pieejamības attiecīgās valsts lietotņu 
veikalā, no vietējas reklamēšanās vai 
reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī 
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vai reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī 
lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar 
klientiem kā klientu apkalpošanas 
nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto 
attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku 
saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad 
pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības 
uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1215/201210 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, 
pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā 
nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 
noteiktajam diskriminācijas aizliegumam 
tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par 
darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu 
teritoriju Savienībā.

lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar 
klientiem kā klientu apkalpošanas 
nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto 
attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku 
saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad 
pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības 
uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1215/201210 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, 
pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā 
nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 
noteiktajam diskriminācijas aizliegumam 
tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par 
darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu 
teritoriju Savienībā.

_________________ _________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 12. decembra Regula (ES) 
Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 
1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 12. decembra Regula (ES) 
Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 
1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 28. februāra Regula 
(ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu 
ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 
diskrimināciju klientu valstspiederības, 
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza 
Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un 
(ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 
(OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 28. februāra Regula 
(ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu 
ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 
diskrimināciju klientu valstspiederības, 
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza 
Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un 
(ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 
(OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 113
Monika Beňová

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(11) Relevantam kritērijam šīs regulas 
darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt 
būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu 
jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar 
Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma 
sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta 
Savienībā, vai – ja tādas nav – tad, ja tam ir 
ievērojams skaits lietotāju vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir 
vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. 
Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz 
visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū 
tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī 
parasti lietotās valodas vai valūtas lietošana 
vai iespēja pasūtīt preces vai 
pakalpojumus. Par darbību vēršanu uz 
kādu dalībvalsti varētu secināt arī no 
lietotnes pieejamības attiecīgās valsts 
lietotņu veikalā, no vietējas reklamēšanās 
vai reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī 
lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar 
klientiem kā klientu apkalpošanas 
nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto 
attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku 
saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad 
pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības 
uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1215/201210 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, 
pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā 
nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 
noteiktajam diskriminācijas aizliegumam 
tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par 
darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu 
teritoriju Savienībā.

(11) Relevantam kritērijam šīs regulas 
darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt 
būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu 
jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar 
Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma 
sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta 
Savienībā, vai — ja tādas nav –— tad, ja 
tam ir nozīmīgs skaits lietotāju vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir 
vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. 
Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz 
visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū 
tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī 
parasti lietotās valodas vai valūtas lietošana 
vai iespēja pasūtīt preces vai 
pakalpojumus. Par darbību vēršanu uz 
kādu dalībvalsti varētu secināt arī no 
lietotnes pieejamības attiecīgās valsts 
lietotņu veikalā, no vietējas reklamēšanās 
vai reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī 
lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar 
klientiem kā klientu apkalpošanas 
nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto 
attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku 
saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad 
pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības 
uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1215/201210 17. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, 
pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā 
nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 
noteiktajam diskriminācijas aizliegumam 
tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par 
darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu 
teritoriju Savienībā.

_________________ _________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 12. decembra Regula (ES) 
Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 
1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 12. decembra Regula (ES) 
Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 
1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 28. februāra Regula 
(ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 28. februāra Regula 
(ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu 
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ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 
diskrimināciju klientu valstspiederības, 
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza 
Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un 
(ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 
(OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 
diskrimināciju klientu valstspiederības, 
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza 
Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un 
(ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 
(OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 114
Eva Joly

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 
15. pantu, lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri saņēmuši 
ievērojamu daudzumu neapstrīdamu 
izņemšanas rīkojumu, būtu jāpilda noteikti 
rūpības pienākumi. Šiem rūpības 
pienākumiem nevajadzētu pāraugt 
vispārējās pārraudzīšanas saistībās. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji — jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 
noteikumus, — attiecībā uz to glabāto 
saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Satura izņemšana vai piekļuves 
atspējošana jāveic, ievērojot vārda un 
informācijas brīvības principu un 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 116
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai novērstu teroristiska satura 
izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda 
noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības 
pienākumiem nevajadzētu pāraugt 
vispārējās pārraudzīšanas saistībās. 
Rūpības pienākumiem būtu jāietver 
prasība, ka, piemērodami šo regulu, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo 
īpaši tad, kad tie īsteno savus 

(12) Lai novērstu, ka satura 
nodrošinātāji to pakalpojumus ļaunprātīgi 
izmanto nelikumīga teroristiska satura 
izplatīšanai, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības 
pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem 
nevajadzētu pāraugt vispārējās 
pārraudzīšanas saistībās. Rūpības 
pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, 
piemērodami šo regulu, mitināšanas 
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noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu 
rīkojas rūpīgā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda 
satura izņemšanu, kas nav teroristisks 
saturs. Satura izņemšana vai piekļuves 
atspējošana jāveic, ievērojot vārda un 
informācijas brīvības principu.

pakalpojuma sniedzēji — jo īpaši tad, kad 
tie īsteno savus noteikumus, — attiecībā uz 
to glabāto saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā 
un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu 
tāda satura izņemšanu, kas nav nelikumīgs 
saturs. Satura izņemšana jāveic, ievērojot 
vārda brīvības principu un brīvību saņemt 
un izplatīt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 118
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas izņemšanas 
rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu 
veikta novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
nelikumīgu teroristisku saturu. Ņemot vērā 
ātrumu, kādā nelikumīgs teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais nelikumīgais teroristiskais 
saturs, lieki nekavējoties, tiek izņemts 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jeroen Lenaers

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, 
teroristiska satura izņemšanas efektivitāti 
ietekmē tā izņemšanas ātrums. Tādēļ šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu saskaņā 
ar izņemšanas rīkojumu nodrošināt, ka 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
nekavējoties vai jebkurā gadījumā vienas 
stundas laikā no izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais 
saturs tiek izņemts vai lietotājiem 
Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve, pamatojoties uz nelikumīga 
teroristiska satura definīciju un efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
izmantošanu un kopumā savus lēmumus 
pamatojot ar jebkuriem citiem 
piemērojamiem šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Maria Grapini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro
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Grozījums Nr. 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes vai tiesu iestādēm, ja tās 
ir neatkarīgas un objektīvas publiskās 
iestādes. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka piekļuve 
izņemšanas rīkojumā identificētajam 
teroristiskajam saturam tiek atspējota, 
lieki nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 

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

novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā 
teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes 
pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem uzliek par 
pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas 
rīkojumā identificētais teroristiskais saturs 
tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota vienas stundas laikā no 
izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Lai 
novērstu šāda satura izplatīšanu, vienas 
stundas termiņa ievērošanai ir izšķiroša 
nozīme. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais 
saturs tiek izņemts vai lietotājiem 
Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 125
Eva Joly

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Dalībvalstu kompetentajām tiesu 
iestādēm būtu jānovērtē, vai saturs ir 
teroristisks un vai ir jāizdod tiesas 
rīkojums, ar kuru prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Dalībvalstīm šis uzdevums 
būtu jāuztic tiesu iestādēm. Ņemot vērā 
ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek 
izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
tūlīt pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 127
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek 
atspējota ātri, atbilstīgi attiecīgā 
pakalpojuma sniedzēja iespējām. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir 
izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts 
vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs nav spējis nodrošināt, ka 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
saturpiekļuve tiek atspējota vienas 
stundas laikā, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai, lieki nekavējoties, izpildītu 
izņemšanas rīkojumu. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam būtu jāpaziņo 
izdevējiestādei iemesli, kuru dēļ nebija 
iespējams izpildīt izņemšanas rīkojumu. 
Kavējumu gadījumos būtu jāņem vērā 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
specifika un lielums, jo īpaši tad, ja tas ir 
mikrouzņēmums vai mazais uzņēmums 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK1a 
nozīmē.
_________________
1a Komisijas 2003. gada 6. maija 
ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju, OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus, kas dod iespēju iegūt rakstisku 
apliecinājumu, ar nosacījumu, ka 
pakalpojuma sniedzējs var noteikt 
autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Tādēļ kompetentajām iestādēm 
būtu jāizmanto kvalificēti elektroniski 
reģistrēti piegādes pakalpojumi, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 131
Eva Joly

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 133
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kompetentajai iestādei izņemšanas 
rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta 
adresātam un kontaktpunktam, ievērojot 
personas datu aizsardzības noteikumus un 
izmantojot jebkādus elektroniskus 
līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu 
un platformas vai citus drošus kanālus, to 
vidū tādus, ko darījis pieejamus 
pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju 
iegūt rakstisku apliecinājumu, ar 
nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var 

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

noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma 
nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika 
pareizību. Šo prasību var izpildīt, 
izmantojot kvalificētus elektroniski 
reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 910/201412.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pakalpojuma sniedzēja ziņā. Šīs regulas 
īstenošana attiecībā uz signālziņām 
neietekmē Regulā (ES) 2016/79413 
noteiktās Eiropola pilnvaras.
_________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Regula (ES) 
2016/794 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ 
Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 
2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI 
un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 
53. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 135
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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neietekmē Regulā (ES) 2016/79413 
noteiktās Eiropola pilnvaras.
_________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Regula (ES) 
2016/794 par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ 
Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 
2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI 
un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 
53. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 136
Eva Joly

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Tas neskar Regulas 
(ES) 2016/79413 4. panta 1. punkta 
m) apakšpunktā minētās Eiropola 
signālziņas.



PE636.146v02-00 90/129 AM\1177907LV.docx

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

_________________ _________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 11. maija Regula (ES) 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 140
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā mērogu un ātrumu, 
kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu 

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

papildu pasākumus, lai aizsargātu savus 
pakalpojumus pret teroristiska satura 
izplatīšanu. Šiem pasākumiem vajadzētu 
būt efektīviem un samērīgiem, ņemot vērā 
teroristiska satura risku un iedarbības 
pakāpi, īpašu uzmanību pievēršot lietotāju 
pamattiesībām un vārda un informācijas 
brīvības būtiskajai nozīmei atvērtā un 
demokrātiskā sabiedrībā. Šai prasībai 
nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas 
saistības. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
adresētu satura izņemšanas rīkojumu un 
signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība 
teroristiskam saturam ir zema.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ar 
dalībvalstu atbalstu būtu jānosaka, kāds 
piemērots, efektīvs un samērīgs proaktīvs 
pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu 
jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. 
Šā novērtējuma kontekstā tas, ka 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
adresētu satura izņemšanas rīkojumu un 
signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība 
teroristiskam saturam ir zema un 6. pants 
nebūtu jāpiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, 
ka pakļautība teroristiskam saturam ir 
zema. Proaktīvajiem pasākumiem būtu 
jārada lietotājiem iespēja tiešsaistē 
norādīt uz teroristisku saturu un 
jāmudina pakalpojumu sniedzēji 
nodrošināt pienācīgu spēju saņemt, 
pārskatīt un apstrādāt iezīmētu saturu un 
reaģēt uz to.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Eva Joly

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Vairākums mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju nekad nesaskaras 
ar nelikumīgu teroristisku saturu. Ņemot 
vērā, ka efektīvi identificēt un izņemt 
teroristisku saturu mēroga dēļ ir sarežģīti 
un ka tas var ietekmēt pamattiesības, 
rūpības pienākumus, kas pārsniedz 
teroristiska satura izņemšanu tiešsaistē 
pēc izņemšanas rīkojumu saņemšanas no 
kompetentās iestādes, varētu uzņemties 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši ievērojamu skaitu neapstrīdamu 
izņemšanas rīkojumu. Šiem mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem papildu 
pasākumu veikšanas lietderība būtu 
jānovērtē atkarībā no riskiem un 
intensitātes, kādā tie ir pakļauti 
teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes 
uz trešo personu tiesībām un sabiedrības 
ieinteresētību būt informētai. Tālab šiem 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jāievieš tikai piemēroti, efektīvi un 
samērīgi papildu pasākumi. Šai prasībai 
nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas 
saistības. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējam 
adresētu satura izņemšanas rīkojumu un 
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Eiropola signālziņu nav, liecina par to, ka 
pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 146
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 

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

prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav nelikumīgs 
teroristisks saturs. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji 
teroristiska satura atklāšanā izmanto 
automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums 
izmantot automatizētus līdzekļus, kuru 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem 
pats vai pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā 
kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība 
un izrietošā ietekme uz pamattiesībām. 
Būtu jānodrošina neatkarīgu trešo pušu 
piekļuve privātām datubāzēm, kurās ir 
digitālie nospiedumi no teroristiska audio 
un video satura, kā definēts Kopienas 
pamatnostādnēs vai šo uzņēmumu 
pakalpojumu noteikumos, lai novērstu 
nejaušus un kļūdainus lēmumus, saskaņā 
ar kuriem tiek izņemts saturs, kas nav 
nelikumīgs teroristisks saturs.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu proaktīvus automatizētus pasākumus, ir vajadzīga datubāze, kurā ir iespējamais 
teroristiskais saturs. Mūsdienās vissvarīgākā šāda satura datubāze pieder Facebook, un to 
izmanto visi lielākie tehnoloģiju uzņēmumi. Saturu par teroristisku uzskata, pamatojoties uz 
uzņēmumu pakalpojumu noteikumiem, nevis uz juridisku standartu. Patlaban neatkarīgas 
ārējās puses nevar pārbaudīt šīs datubāzes saturu, tāpēc ir ļoti sarežģīti novērtēt šīs 
datubāzes satura kvalitāti.

Grozījums Nr. 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji nolemj ieviest proaktīvus 
pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek 
garantētas lietotāju tiesības uz vārda un 
informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi 
saņemt un izplatīt informāciju. Viņiem 
būtu jāveic un jāpublisko riska 
novērtējums par teroristiska satura 
iespējamības pakāpi, kura pamatā ir arī 
saņemto satura izņemšanas rīkojumu un 
signālziņu skaits, kā arī jāizstrādā 
labošanas pasākumu rīcības plāns, lai 
novērstu teroristiska satura ievietošanu 
atbilstīgi apzinātajai riska pakāpei. 
Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta 
tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par 
personas datu aizsardzību, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar 
pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības 
pasākumi, arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 
kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek 
izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura 
atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. 
Ikviens lēmums izmantot automatizētus 
līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs pieņem, būtu jānovērtē tādā 
aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas 
uzticamība un izrietošā ietekme uz 
pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 

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

tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, arī cilvēka veikta 
uzraudzība un verifikācija — vismaz 
pirmajā satura izņemšanas gadījumā, lai 
izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem 
lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts 
saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas 
ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji teroristiska satura atklāšanā vai 
izņemšanā izmanto automatizētus 
līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot 
automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu 
jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās 
tehnoloģijas uzticamība un izrietošā 
ietekme uz pamattiesībām. Automatizēti 
līdzekļi būtu jāizmanto tikai tādēļ, lai 
novērstu tāda satura pavairošanu, ko 
vismaz vienreiz ir verificējis un dzēsis 
cilvēks.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Eva Joly

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 

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

tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par 
personas datu aizsardzību, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar 
pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības 
pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka 
veikta uzraudzība un verifikācija, lai 
izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem 
lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts 
saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas 
ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji teroristiska satura atklāšanā 
izmanto automatizētus līdzekļus. Galīgais 
lēmums par satura izņemšanu vai 
saturpiekļuves atspējošanu vienmēr būtu 
jāpieņem fiziskai personai. Ikviens 
lēmums izmantot automatizētus līdzekļus 
būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā 
esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā 
ietekme uz pamattiesībām. Jebkurā 
gadījumā mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem visi automatizētie teroristiska 
satura atklāšanas līdzekļi, ko tie izmanto, 
būtu jāsaskaņo ar pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kad mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, 
tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas 
lietotāju tiesības uz vārda un informācijas 
brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju. Papildus ikvienai 
prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū 
tiesību aktos par personas datu aizsardzību, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu 
jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno 
aizsardzības pasākumi, vajadzības 
gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un 
verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un 

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

nejaušām un kļūdainām darbībām, kuras 
veicot tiek izņemts saturs, kas nav 
nelikumīgs teroristisks saturs. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu arī 
jānodrošina, lai, pildot pienācīgas rūpības 
pienākumu, neradītu nesamērīgas 
diskriminējošas, neatbilstīgas, nenoteiktas 
un nepamatotas sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas 
kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem 
proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt 
pasākumi, kuru mērķis ir, veicot 
salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem 
rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, 
nepieļaut, lai atkārtoti tiktu 
augšupielādēts teroristisks saturs, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc 
saņemta izņemšanas rīkojuma vai 
signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam 
būtu jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 

svītrots
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izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no 
lietotāju skaita Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 153
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 
kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai 
atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks 
saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve 
atspējota pēc saņemta izņemšanas 
rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu 
jaunu teroristisku saturu, tie drīkst 
izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus – 
vai nu tādus, kas pieejami tirgū, vai arī 
tādus, ko izstrādājis mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs. Lai kompetentā 
iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi 
ir efektīvi un samērīgi un – ja izmanto 
automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās 
spējas nodrošināt cilvēka veiktu 
uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma 
sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem 
proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. 
Kad kompetentās iestādes novērtē 

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
nelikumīgam teroristiskam saturam, veic 
piemērotus pasākumus ar mērķi novērst 
savu pakalpojumu ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko veic satura nodrošinātāji, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem.
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pasākumu efektivitāti un samērīgumu, 
tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, 
to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no 
lietotāju skaita Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, 
kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas 
kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem 
proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt 
pasākumi, kuru mērķis ir, veicot 
salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem 
rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, 
nepieļaut, lai atkārtoti tiktu 
augšupielādēts teroristisks saturs, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc 
saņemta izņemšanas rīkojuma vai 
signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 

(18) Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un — ja izmanto automatizētus 
līdzekļus — vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Proti, 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sniedz 
kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo 
informāciju par izmantotajiem 
automatizētajiem līdzekļiem, lai 
sabiedrība varētu rūpīgi uzraudzīt šo 
līdzekļu efektivitāti un lai tie neradītu 
diskriminējošus, neatbilstīgus, 
nenoteiktus un nepamatotus rezultātus.
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verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no 
lietotāju skaita Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 155
Eva Joly

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem 
proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt 
pasākumi, kuru mērķis ir, veicot 
salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem 
rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, 
nepieļaut, lai atkārtoti tiktu 
augšupielādēts teroristisks saturs, kurš 
izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc 
saņemta izņemšanas rīkojuma vai 
signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentās iestādes var ieteikt, lai 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši ievērojamu skaitu izņemšanas 
rīkojumu, kas kļuvuši galīgi, veiktu 
papildu pasākumus. Tie varētu būt 
pasākumi, kurus veicot izmanto uzticamus 
tehniskus rīkus, lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tomēr galīgais lēmums 
par satura izņemšanu vai saturpiekļuves 
atspējošanu būtu jāpieņem fiziskai 
personai. Kad kompetentās iestādes 
novērtē pasākumu efektivitāti un 
samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti 
parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam 
izdoto izņemšanas rīkojumu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).
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samērīgi un – ja izmanto automatizētus 
līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 156
Caterina Chinnici

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 
kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar 
publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir 
zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai 
atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks 
saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve 
atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma 
vai signālziņām. Lai identificētu jaunu 
teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī 
uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, 
kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 

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

izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu 
spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un 
samērīgi un — ja izmanto automatizētus 
līdzekļus — vai mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējam ir nepieciešamās spējas 
nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un 
verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu 
jāziņo par konkrētiem proaktīviem 
pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad 
kompetentās iestādes novērtē pasākumu 
efektivitāti un samērīgumu, tām būtu 
jāņem vērā relevanti parametri, to vidū 
pakalpojuma sniedzējam izdoto 
izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, 
ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma 
ietekme teroristiska satura izplatīšanā 
(piemēram, atkarībā no lietotāju skaita 
Savienībā). Ilgtermiņa proaktīvi pasākumi 
citu starpā varētu būt plašsaziņas līdzekļu 
un informācijas lietotprasmes un 
interneta lietošanas integrācija valstu 
izglītības sistēmās, lai jauniešiem iemācītu 
lietot internetu atbildīgi un tādējādi 
novērstu iespējamos radikalizācijas 
riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 
pasākumus ar mērķi novērst savu 
pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, 
lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri 
saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis 
galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem 
pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, 

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

proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt 
pasākumi, kuru mērķis ir, veicot 
salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem 
rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, 
nepieļaut, lai atkārtoti tiktu rādīts 
teroristisks saturs, kurš izņemts vai kuram 
piekļuve atspējota pēc saņemta izņemšanas 
rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu 
jaunu teroristisku saturu, tie drīkst izmantot 
arī uzticamus tehniskus rīkus — vai nu 
tādus, kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko 
izstrādājis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Kad kompetentās iestādes 
novērtē pasākumu efektivitāti un 
samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti 
parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam 
izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu 
skaits, ekonomiskā kapacitāte un 
pakalpojuma ietekme teroristiska satura 
izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju 
skaita Savienībā).

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti 
teroristiskam saturam, veic piemērotus 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the ‘e-commerce directive’): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
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sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Grozījums Nr. 162
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Saistībā ar pasākumiem, ko veic 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, nebūtu 
jāuzliek vispārējās pārraudzīšanas 
pienākums, kas paredzēts 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Pirms šādu lēmumu pieņemšanas 
kompetentajai iestādei būtu jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu 
mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo 
īpaši vārda un informācijas brīvību un 
darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz 
pienācīgs pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kompetentajai iestādei būtu jāuzsāk 
dialogs ar mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju par proaktīvajiem pasākumiem, 
kurus ieviesis mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs. Šādam dialogam nevajadzētu 
novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās 
pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Kompetentajai iestādei un mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējam būtu jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu 
mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo 
īpaši tiesībām uz vārda un informācijas 
brīvību, tiesībām uz privātumu un 
darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz 
pienācīgs pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Eva Joly

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
ieteikuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem papildu pasākumiem, kas 
būtu jāievieš. Šādiem pasākumiem 
nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzlikts 
vispārējs pienākums pārraudzīt 
augšupielādēto saturu, kas paredzēts 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Pirms šādu ieteikumu pieņemšanas 
kompetentajai iestādei būtu jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu 
mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo 
īpaši vārda un informācijas brīvību, 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, tiesībām uz 
privātumu un personas datu aizsardzību 
un darījumdarbības brīvību, un būtu 
jāsniedz pienācīgs pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 

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

ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējs acīmredzami 
nesadarbojas, vajadzības gadījumā 
kompetentajai iestādei būtu jāuzstāj, lai 
tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un 
samērīgi proaktīvi pasākumi. Lēmumam 
likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus 
pasākumus nevajadzētu novest pie tā, ka 
tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas 
saistības, kas paredzētas 
Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. 
Pirms šādu lēmumu pieņemšanas 
kompetentajai iestādei būtu jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu 
mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo 
īpaši vārda un informācijas brīvību un 
darījumdarbības brīvību, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja ekonomisko 
kapacitāti, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Andrejs Mamikins

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 
vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, 
kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka veiktie pasākumi nav 

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

pietiekami, lai novērstu riskus, tai 
vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek 
pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi 
proaktīvi pasākumi. Kompetentajai 
iestādei būtu jāuzstāj tikai uz tādiem 
proaktīviem pasākumiem, kuru 
īstenošana no mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem ir pamatoti sagaidāma, cita 
starpā ņemot vērā mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju pieejamos 
cilvēkresursus. Lēmumam likt pieņemt 
šādus konkrētus proaktīvus pasākumus 
principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek 
uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, 
kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši 
smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska 
satura izplatīšanu, lēmumos, kurus 
kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs 
regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 
15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas 
varētu atkāpties attiecībā uz dažiem 
specifiskiem, mērķorientētiem 
pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga 
sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības 
apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu 
pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu 
jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko 
interešu mērķiem un iesaistītajām 
pamattiesībām, jo īpaši vārda un 
informācijas brīvību un darījumdarbības 
brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs 
pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 

(19) Kompetentajai iestādei pēc 
pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar 
mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par 



AM\1177907LV.docx 121/129 PE636.146v02-00

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēju pienākums saglabāt izņemto 
saturu un ar to saistītos datus būtu 
jānosaka īpašiem nolūkiem un jāierobežo 
laikā, nosakot nepieciešamo saglabāšanas 
ilgumu. Saglabāšanas prasība ir 

svītrots
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jāattiecina arī uz saistītajiem datiem tādā 
apmērā, ciktāl šādi dati varētu citādi tikt 
zaudēti attiecīgā satura izņemšanas 
rezultātā. Saistītie dati var ietvert tādus 
datus kā “abonenta dati”, jo īpaši 
konkrētus datus, kas attiecas uz satura 
nodrošinātāja identitāti, kā arī “piekļuves 
dati”, to vidū, piemēram, dati par datumu 
un laiku, kad satura nodrošinātājs 
izmantojis pakalpojumu, vai pieteicies 
pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī 
IP adrese, ko interneta piekļuves 
pakalpojuma sniedzējs piešķīris satura 
nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to 
saistītos datus būtu jānosaka tikai 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras un 
tiesību aizsardzības vajadzībām un 
jāierobežo laikā, stingri nosakot 
nepieciešamo saglabāšanas ilgumu, bet 
parasti ne ilgāk par sešiem mēnešiem. Ja 
likumīgu iemeslu dēļ saglabāšanas prasība 
ir jāattiecina arī uz saistītajiem datiem, tos 
var saglabāt tikai tādā apmērā, ciktāl šādi 
dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā 
satura izņemšanas rezultātā. Būtu 
jānosaka, ka saistītie dati ir tikai 
"abonenta dati", t. i., konkrēti dati, kas 
attiecas uz satura nodrošinātāja identitāti, 
kā arī "piekļuves dati", t. i., dati par datumu 
un laiku, kad satura nodrošinātājs 
izmantojis pakalpojumu vai pieteicies 
pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP 
adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma 



AM\1177907LV.docx 123/129 PE636.146v02-00

LV

sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju 
pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to 
saistītos datus būtu jānosaka tikai 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras un 
tiesību aizsardzības vajadzībām un 
jāierobežo laikā, stingri nosakot 
nepieciešamo saglabāšanas ilgumu, bet 
parasti ne ilgāk par sešiem mēnešiem. Ja 
likumīgu iemeslu dēļ saglabāšanas prasība 
ir jāattiecina arī uz saistītajiem datiem, tos 
var saglabāt tikai tādā apmērā, ciktāl šādi 
dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā 
satura izņemšanas rezultātā. Būtu 
jānosaka, ka saistītie dati ir tikai 
"abonenta dati", t. i., konkrēti dati, kas 
attiecas uz satura nodrošinātāja identitāti, 
kā arī "piekļuves dati", t. i., dati par datumu 
un laiku, kad satura nodrošinātājs 
izmantojis pakalpojumu vai pieteicies 
pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP 
adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma 
sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, 
kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai 
pie atbildības, ir pamatots un 
nepieciešams, ņemot vērā to, cik vērtīgs 
šis materiāls varētu izrādīties teroristisku 
darbību sagraušanā vai novēršanā. Ja 
uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo 
saturpiekļuvi, jo īpaši veicot paši savus 
proaktīvus pasākumus, un neinformē 
attiecīgo iestādi, jo tie uzskata, ka 
gadījums neietilpst šīs regulas 13. panta 
4. punkta darbības jomā, 
tiesībaizsardzības iestādes var nezināt par 
satura esību. Tāpēc ir pamatoti saglabāt 
arī saturu, kas vajadzīgs teroristu 
nodarījumu novēršanai, atklāšanai, 
izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības 
par tiem. Šajā nolūkā prasītā datu 
saglabāšana attiecas tikai uz datiem, kas 
varētu būt saistīti ar teroristu 
nodarījumiem un tāpēc var palīdzēt saukt 
pie atbildības par teroristu nodarījumiem 
vai novērst nopietnus sabiedriskās 
drošības riskus.

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts, 
kā arī atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, 
kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai 
pie atbildības, ir pamatots un 
nepieciešams, ņemot vērā to, cik vērtīgs 
šis materiāls varētu izrādīties teroristisku 
darbību sagraušanā vai novēršanā. Ja 
uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo 
saturpiekļuvi, jo īpaši veicot paši savus 
proaktīvus pasākumus, un neinformē 
attiecīgo iestādi, jo tie uzskata, ka 
gadījums neietilpst šīs regulas 13. panta 
4. punkta darbības jomā, 
tiesībaizsardzības iestādes var nezināt par 
satura esību. Tāpēc ir pamatoti saglabāt 
arī saturu, kas vajadzīgs teroristu 
nodarījumu novēršanai, atklāšanai, 
izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības 
par tiem. Šajā nolūkā prasītā datu 
saglabāšana attiecas tikai uz datiem, kas 
varētu būt saistīti ar teroristu 
nodarījumiem un tāpēc var palīdzēt saukt 
pie atbildības par teroristu nodarījumiem 
vai novērst nopietnus sabiedriskās 
drošības riskus.

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, 
kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai 
pie atbildības, ir pamatots un nepieciešams, 
ņemot vērā to, cik vērtīgs šis materiāls 
varētu izrādīties teroristisku darbību 
sagraušanā vai novēršanā. Ja uzņēmumi 
izņem materiālu vai atspējo saturpiekļuvi, 
jo īpaši veicot paši savus proaktīvus 
pasākumus, un neinformē attiecīgo iestādi, 
jo tie uzskata, ka gadījums neietilpst šīs 
regulas 13. panta 4. punkta darbības jomā, 
tiesībaizsardzības iestādes var nezināt par 
satura esību. Tāpēc ir pamatoti saglabāt arī 
saturu, kas vajadzīgs teroristu nodarījumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības par tiem. Šajā 
nolūkā prasītā datu saglabāšana attiecas 
tikai uz datiem, kas varētu būt saistīti ar 
teroristu nodarījumiem un tāpēc var 
palīdzēt saukt pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai novērst nopietnus 
sabiedriskās drošības riskus.

(21) Pienākums saglabāt saturu 
neatkarīgas administratīvās pārskatīšanas 
vai tiesā notiekošas pārskatīšanas 
procedūras vajadzībām ir nepieciešams un 
pamatots, ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
efektīvus tiesiskās aizsardzības pasākumus 
satura nodrošinātājam, kura saturs ir ticis 
izņemts vai kura saturam piekļuve 
atspējota, kā arī atkarībā no pārskatīšanas 
procedūras iznākuma nodrošināt, ka 
minētais saturs tiek atjaunots tāds, kāds tas 
bija pirms izņemšanas. Pienākums saglabāt 
saturu, kas vajadzīgs izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības, ir pamatots un 
nepieciešams, ņemot vērā to, cik vērtīgs šis 
materiāls varētu izrādīties teroristisku 
darbību sagraušanā vai novēršanā. Ja 
uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo 
saturpiekļuvi, jo īpaši veicot paši savus 
proaktīvus pasākumus, un neinformē 
neatkarīgo administratīvo vai tiesu iestādi, 
jo tie uzskata, ka gadījums neietilpst šīs 
regulas 13. panta 4. punkta darbības jomā, 
tiesībaizsardzības iestādes var nezināt par 
satura esību. Tāpēc ir pamatoti saglabāt arī 
saturu, kas vajadzīgs teroristu nodarījumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības par tiem. Šajā 
nolūkā prasītā datu saglabāšana attiecas 
tikai uz datiem, kas varētu būt saistīti ar 
teroristu nodarījumiem un tāpēc var 
palīdzēt saukt pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai novērst nopietnus 
sabiedriskās drošības riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Eva Joly

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, 
kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai 
pie atbildības, ir pamatots un nepieciešams, 
ņemot vērā to, cik vērtīgs šis materiāls 
varētu izrādīties teroristisku darbību 
sagraušanā vai novēršanā. Ja uzņēmumi 
izņem materiālu vai atspējo saturpiekļuvi, 
jo īpaši veicot paši savus proaktīvus 
pasākumus, un neinformē attiecīgo 
iestādi, jo tie uzskata, ka gadījums 
neietilpst šīs regulas 13. panta 4. punkta 
darbības jomā, tiesībaizsardzības iestādes 
var nezināt par satura esību. Tāpēc ir 
pamatoti saglabāt arī saturu, kas vajadzīgs 
teroristu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie 
atbildības par tiem. Šajā nolūkā prasītā 
datu saglabāšana attiecas tikai uz datiem, 
kas varētu būt saistīti ar teroristu 
nodarījumiem un tāpēc var palīdzēt saukt 
pie atbildības par teroristu nodarījumiem 
vai novērst nopietnus sabiedriskās drošības 
riskus.

(21) Pienākums saglabāt saturu 
administratīvās pārskatīšanas vai tiesā 
notiekošas pārskatīšanas procedūras 
vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus 
tiesiskās aizsardzības pasākumus satura 
nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts 
vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī 
atkarībā no pārskatīšanas procedūras 
iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs 
tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms 
izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, 
kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai 
pie atbildības, ir pamatots un nepieciešams, 
ņemot vērā to, cik vērtīgs šis materiāls 
varētu izrādīties teroristisku darbību 
sagraušanā vai novēršanā, kā arī teroristu 
kriminālvajāšanā un sodīšanā. Ja 
uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo 
saturpiekļuvi, jo īpaši veicot paši savus 
papildu pasākumus, tiesībaizsardzības 
iestādes var nezināt par satura esību. Tāpēc 
ir pamatoti saglabāt arī saturu, kas 
vajadzīgs teroristu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie 
atbildības par tiem, kas būtu jāsāk pēc 
tam, kad iestādes ir informētas saskaņā ar 
šīs regulas 13. panta 4. punktu. Šajā 
nolūkā prasītā datu saglabāšana attiecas 
tikai uz datiem, kas varētu būt saistīti ar 
teroristu nodarījumiem un tāpēc var 
palīdzēt saukt pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai novērst nopietnus 
sabiedriskās drošības riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu samērīgumu, 
saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo 

(22) Lai nodrošinātu samērīgumu, 
saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo 
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līdz sešiem mēnešiem, jo tas dotu satura 
nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku 
ierosināt pārskatīšanas procesu un 
tiesībaizsardzības iestādes varētu piekļūt 
datiem, kas ir būtiski teroristu 
nodarījumu izmeklēšanā un saukšanā pie 
atbildības par tiem. Tomēr pēc tās iestādes 
pieprasījuma, kura veic pārskatīšanu, šo 
laikposmu var pagarināt uz laiku, kas 
nepieciešams, ja pārskatīšanas process ir 
uzsākts, bet nav pabeigts sešu mēnešu 
laikposmā. Šim ilgumam vajadzētu būt 
pietiekamam, lai tiesībaizsardzības 
iestādes varētu saglabāt ar izmeklēšanu 
saistītos nepieciešamos pierādījumus, 
vienlaikus nodrošinot līdzsvaru ar 
attiecīgajām pamattiesībām.

līdz sešiem mēnešiem, jo tas dotu satura 
nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku 
ierosināt pārskatīšanas procesu. Tomēr pēc 
tās iestādes pieprasījuma, kura veic 
pārskatīšanu, šo laikposmu var pagarināt 
uz laiku, kas nepieciešams, tikai tad, ja 
pārskatīšanas process ir uzsākts, bet nav 
pabeigts sešu mēnešu laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Jeroen Lenaers

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu samērīgumu, 
saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo 
līdz sešiem mēnešiem, jo tas dotu satura 
nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku 
ierosināt pārskatīšanas procesu un 
tiesībaizsardzības iestādes varētu piekļūt 
datiem, kas ir būtiski teroristu nodarījumu 
izmeklēšanā un saukšanā pie atbildības par 
tiem. Tomēr pēc tās iestādes pieprasījuma, 
kura veic pārskatīšanu, šo laikposmu var 
pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, ja 
pārskatīšanas process ir uzsākts, bet nav 
pabeigts sešu mēnešu laikposmā. Šim 
ilgumam vajadzētu būt pietiekamam, lai 
tiesībaizsardzības iestādes varētu saglabāt 
ar izmeklēšanu saistītos nepieciešamos 
pierādījumus, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvaru ar attiecīgajām pamattiesībām.

(22) Lai nodrošinātu samērīgumu, 
saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo 
līdz vienam gadam, jo tas dotu satura 
nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku 
ierosināt pārskatīšanas procesu un 
tiesībaizsardzības iestādes varētu piekļūt 
datiem, kas ir būtiski teroristu nodarījumu 
izmeklēšanā un saukšanā pie atbildības par 
tiem. Tomēr pēc tās iestādes pieprasījuma, 
kura veic pārskatīšanas procedūru vai 
teroristu noziedzīgo nodarījumu 
izmeklēšanu un teroristu 
kriminālvajāšanu, šo laikposmu var 
pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, ja 
pārskatīšanas process ir uzsākts, bet nav 
pabeigts divu gadu laikposmā. Nosakot šo 
ilgumu, būtu jāņem vērā izņemtā satura 
specifika, kas pēc kompetentās iestādes 
novērtējuma jau ir uzskatāms par 
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teroristisku saturu, tāpēc šim ilgumam 
vajadzētu būt pietiekamam, lai 
tiesībaizsardzības iestādes varētu saglabāt 
nepieciešamos pierādījumus un tādējādi 
veikt efektīvu izmeklēšanu un 
kriminālvajāšanu, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvaru ar attiecīgajām pamattiesībām.

Or. en


