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Grozījums Nr. 1
Dragoş Florin David

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz 
šim nepieredzēti plašs radiofrekvenču 
spektra diapazons, tādējādi piedāvājot 
spektra pārvietojumu iespējas un jaunas 
izdevības tirgus izaugsmei

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz 
šim nepieredzēti plašs radiofrekvenču 
spektra diapazons, tādējādi piedāvājot 
spektra pārvietojumu iespējas, jaunas 
izdevības tirgus izaugsmei un patērētājiem 
sniegto pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo 
zemes televīziju, digitālo tehnoloģiju 
augstākas datu pārraides efektivitātes dēļ
2012. gada beigās Eiropas Savienībā 
atbrīvosies līdz šim nepieredzēti plašs
radiofrekvenču spektra diapazons, tādējādi 
piedāvājot spektra pārvietojumu iespējas 
un jaunas izdevības tirgus izaugsmei

tā kā digitālo tehnoloģiju augstākas datu 
pārraides efektivitātes rezultātā 
2012. gada beigās ir sagadāma pāreja no 
analogās uz digitālo zemes televīziju, lai
Eiropas Savienībā atbrīvotu ļoti plašu
radiofrekvenču spektra diapazonu, tādējādi 
piedāvājot spektra pārvietojumu iespējas 
un jaunas izdevības tirgus izaugsmei;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz 
šim nepieredzēti plašs radiofrekvenču 
spektra diapazons, tādējādi piedāvājot 
spektra pārvietojumu iespējas un jaunas 
izdevības tirgus izaugsmei

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies 
ievērojams radiofrekvenču spektra 
diapazons, tādējādi piedāvājot spektra 
pārvietojumu iespējas un jaunas izdevības 
tirgus izaugsmei

Or. en

Grozījums Nr. 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz 
šim nepieredzēti plašs radiofrekvenču 
spektra diapazons, tādējādi piedāvājot 
spektra pārvietojumu iespējas un jaunas 
izdevības tirgus izaugsmei

tā kā ir sagaidāms, ka, pārejot no analogās 
uz digitālo zemes televīziju, digitālo 
tehnoloģiju augstākas datu pārraides 
efektivitātes dēļ 2012. gada beigās Eiropas 
Savienībā atbrīvosies ievērojams
radiofrekvenču spektra diapazons, tādējādi 
piedāvājot spektra pārvietojumu iespējas 
un jaunas izdevības tirgus izaugsmei

Or. en

Grozījums Nr. 5
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies līdz 
šim nepieredzēti plašs radiofrekvenču 
spektra diapazons, tādējādi piedāvājot 
spektra pārvietojumu iespējas un jaunas 
izdevības tirgus izaugsmei 

tā kā, pārejot no analogās uz digitālo zemes 
televīziju, digitālo tehnoloģiju augstākas 
datu pārraides efektivitātes dēļ 2012. gada 
beigās Eiropas Savienībā atbrīvosies ļoti
plašs radiofrekvenču spektra diapazons, 
tādējādi piedāvājot spektra pārvietojumu 
iespējas un jaunas izdevības tirgus 
izaugsmei

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas priekšrocības iespējami 
palielinās saskaņoti ES pasākumi, lai 
nodrošinātu lietošanas efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 7
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas priekšrocības iespējami 
palielinās saskaņoti ES pasākumi, lai 
nodrošinātu iespējami labāko lietojumu 
no vienotā sociālā un ekonomiskā 
viedokļa;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Atanas Paparizov

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas priekšrocības iespējami 
palielinās saskaņoti ES pasākumi, lai 
nodrošinātu iespējami labāko lietojumu 
no vienotā sociālā un ekonomiskā 
viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā radiofrekvenču spektra 
izmantošanas priekšrocības iespējami 
palielinās saskaņoti ES pasākumi, lai 
nodrošinātu iespējami labāko lietojumu 
no vienotā sociālā un ekonomiskā 
viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā spektra nepietiekamība ir šķērslis 
jaunu pakalpojumu ieviešanai un tā kā tā 
efektīvs izmantojums ir izšķirošs, lai 
nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām 
ieinteresētām pusēm, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus;

C. tā kā spektrs joprojām ir gan rets dabas 
resurss, gan sabiedrības īpašums, un tā kā 
tā efektīvs izmantojums ir izšķirošs, lai 
nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām 
ieinteresētām pusēm, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā spektra nepietiekamība ir šķērslis 
jaunu pakalpojumu ieviešanai un tā kā tā 
efektīvs izmantojums ir izšķirošs, lai 
nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām 
ieinteresētām pusēm, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus;

C. tā kā spektrs joprojām ir nepietiekams 
resurss un tā kā tā efektīvs izmantojums ir 
izšķirošs, lai nodrošinātu piekļuvi spektram 
dažādām ieinteresētām pusēm, kas vēlas 
piedāvāt pakalpojumus;

 Or. ro

Grozījums Nr. 12
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā spektra nepietiekamība ir šķērslis 
jaunu pakalpojumu ieviešanai un tā kā tā 
efektīvs izmantojums ir izšķirošs, lai 
nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām 
ieinteresētām pusēm, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus;

C. tā kā spektrs joprojām ir nepietiekams 
dabas resurss un tā kā tā efektīvs 
izmantojums ir izšķirošs, lai nodrošinātu 
piekļuvi spektram dažādām ieinteresētām 
pusēm, kas vēlas piedāvāt pakalpojumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā spektra nepietiekamība ir šķērslis 
jaunu pakalpojumu ieviešanai un tā kā tā 
efektīvs izmantojums ir izšķirošs, lai 
nodrošinātu piekļuvi spektram dažādām 
ieinteresētām pusēm, kas vēlas piedāvāt 
pakalpojumus;

C. tā kā spektrs joprojām ir nepietiekams 
dabas resurss un tā kā tā efektīvs 
izmantojums ir izšķirošs, lai nodrošinātu 
piekļuvi spektram dažādām ieinteresētām 
pusēm, kas vēlas piedāvāt pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā raidsabiedrības ir izrādījušas 
uzticību radiofrekvenču spektra efektīvam 
lietojumam, veicinot digitālo pārslēgšanos 
ar ievērojamiem ieguldījumiem digitālajā 
radio un televīzijas tehnoloģijā un 
programmēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā raidsabiedrības ir izādījušas 
paļāvību uz radiofrekvenču spektra 
efektīvu lietojumu, veicinot digitālo 
pārslēgšanos ar ievērojamiem 
ieguldījumiem digitālajā radio un 
televīzijas tehnoloģijā un 
programmēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā raidorganizācijas ir izrādījušas 
paļāvību uz radiofrekvenču spektra 
efektīvu lietojumu, veicinot digitālo 
pārslēgšanos ar ievērojamiem 
ieguldījumiem digitālajā radio un 
televīzijas tehnoloģijā un 
programmēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā spektra efektīvs izmantojums kalpo 
arī ES politikas kultūras mērķiem un tam 
jāveicina kultūras un valodu dažādība, kā 
arī informācijas avotu daudzveidība;

tā kā spektra efektīvs izmantojums kalpo 
arī ES politikas kultūras mērķiem, un tā kā 
digitālajai dividendei jāveicina ne tikai 
informācijas sabiedrība un mobilās 
telefonijas pakalpojumi, bet arī kultūras
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daudzveidība attiecībā uz audiovizuālo 
saturu, daudzvalodību un informācijas 
avotu daudzveidību;

Or. es

Grozījums Nr. 18
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Tā kā Komisijas Paziņojums 
COM(2007)0700 ar nosaukumu „Pilnīga 
digitālo dividenžu priekšrocību 
izmantošanu Eiropā: vienota pieeja 
digitālās pārslēgšanās atbrīvota 
radiofrekvenču spektra izmatojumam” ir 
neatņemama daļa no elektronisko sakaru 
paketes, kuru Komisija pieņēma 
2007. gada novembrī saistībā ar sakaru 
regulējošās sistēmas reformu;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā daudzās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs pašlaik notiek apraides 
frekvenču piešķiršana vai atkārtota 
piešķiršana, un frekvenču piešķiršanas 
rezultātā tās tiek slēgtas uz daudziem 
gadiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā tehnoloģiskā neitralitāte ir 
savietojamības veicināšanas svarīgākais 
elements, un tā ir ārkārtīgi svarīga 
elastīgākai un pārredzamākai digitālās 
pārslēgšanās politikai, lai ievērotu 
sabiedrības intereses; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Erna Hennicot-Schoepges

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā Padome ir aicinājusi 
dalībvalstis, ciktāl tas iespējams, pabeigt 
digitālo pārslēgšanos līdz 2012. gadam;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Erna Hennicot-Schoepges

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.b tā kā visas dalībvalstis ir publicējušas 
priekšlikumus attiecībā uz digitālo 
pārslēgšanos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 23
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst iniciatīvas i2010 lielo nozīmi, jo tā 
ir daļa no atjaunotās Lisabonas 
programmas, un uzsver efektīvas piekļuves 
spektram un tā izmantojuma svarīgumu 
Lisabonas mērķu sasniegšanā;

1. atzīst iniciatīvas i2010 lielo nozīmi, jo tā 
ir daļa no atjaunotās Lisabonas stratēģijas, 
un uzsver efektīvas piekļuves spektram un 
tā izmantojuma svarīgumu Lisabonas 
mērķu sasniegšanā; saistībā ar to uzsver 
piekļuves nepieciešamību platjoslas 
pakalpojumiem, lai pārvarētu ,,digitālo 
plaisu”;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Alyn Smith

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž nožēlu par Eiropas iedzīvotāju 
nevienmērīgo piekļuvi digitālajiem 
pakalpojumiem, it īpaši apraidei; norāda, 
ka lauku un nomaļajos reģionos ir īpaši 
nelabvēlīga situācija (ātruma, izvēles un 
kvalitātes ziņā) attiecībā uz digitālo 
pakalpojumu izplatību; aicina dalībvalstis
un reģionu varas iestādes darīt visu, kas ir 
to spēkos, lai nodrošinātu visiem 
iedzīvotājiem ātru un taisnīgu digitālo 
pārslēgšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atzīmē, ka Eiropas starptautiskajai 
konkurētspējai ir ārkārtīgi svarīgi ieņemt 
vadošo vietu platjoslas un interneta 
attīstībā un uzsver savietojamu digitālo 
platformu izveides un tādu jaunu 
pakalpojumu kā e-komercija, e-veselības 
aprūpe, e-mācības un e-pārvaldība 
sniegšanas nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu 
laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, 
sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt 
labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

2. mudina dalībvalstis atbrīvot savas 
digitālās dividendes, cik ātri vien 
iespējams, sniedzot Eiropas pilsoņiem 
iespēju gūt labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu 2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu 
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laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, 
sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt 
labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, ņemot 
vērā dalībvalstu iepriekš pieņemtos 
dažādos īpašos lēmumus, kuri sniedz
Eiropas pilsoņiem iespēju gūt labumu no 
jaunu, inovatīvu un konkurētspējīgu 
pakalpojumu ieviešanas;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu
laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, 
sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt 
labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

2. mudina dalībvalstis vienoties par laika 
grafiku, kurā ņemtas vērā katras 
dalībvalsts atšķirīgās iespējas, un atbrīvot 
savas digitālās dividendes, cik ātri vien 
iespējams, sniedzot Eiropas pilsoņiem 
iespēju gūt labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

Or. el

Grozījums Nr. 29
Dragoş Florin David

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu 
laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, 
sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt 
labumu no jaunu, inovatīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

2. mudina dalībvalstis vienoties par kopīgu 
laika grafiku un atbrīvot savas digitālās 
dividendes, cik ātri vien iespējams, 
sniedzot Eiropas pilsoņiem iespēju gūt 
labumu no jaunu, inovatīvu, efektīvu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu ieviešanas;

Or. ro
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Grozījums Nr. 30
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālajai dividendei ir 
jānodrošina iespēja raidsabiedrībām, lai 
tās ievērojami attīstītu un paplašinātu savu 
pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra, dodot
raidsabiedrībām ievērojamu iespēju, lai tās 
ievērojami attīstītu un paplašinātu savu 
pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”, ievērojot sabiedriskas 
intereses mērķus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālajai dividendei ir 
jānodrošina iespēja raidsabiedrībām, lai 
tās ievērojami attīstītu un paplašinātu savu 
pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”; uzskata, ka dalībvalstīm 
ir jānodrošina, lai lauku apgabali, kuros 
„digitālā plaisa” saskatāma visskaidrāk, 
var gūt lielākas priekšrocības un tiem tiek 
piešķirta prioritāte attiecībā uz digitālās 
dividendes dotajām iespējām;

 Or. ro

Grozījums Nr. 33
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”, vienlaikus nepieļaujot 
savietojamības barjeras un pārdevēju 
saistīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā jauni platjoslas tehnoloģiju un 
piekļuves pakalpojumi, lai pārvarētu tā 
saukto „digitālo plaisu”;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

3. uzskata, ka digitālā dividende atbrīvo 
pietiekami daudz spektra raidsabiedrībām, 
lai tās ievērojami attīstītu un paplašinātu 
savu pakalpojumu klāstu un tajā pašā laikā 
ņemtu vērā citus potenciālos sociālos, 
kultūras un ekonomiskos pielietojumus, 
tādus kā mobilo platjoslas pakalpojumu 
izvietošana, lai pārvarētu tā saukto 
„digitālo plaisu”;

Or. de
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Grozījums Nr. 36
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver tehnoloģiju un pakalpojumu 
neitralitātes vispārējos principus attiecībā 
uz spektra pārvaldību, lai veicinātu 
konkurenci; norāda, ka spektrs 
jāpārvalda elastīgā un pārredzamā veidā, 
veicinot kultūru un valodu daudzveidību, 
vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un ievērojo visu dalībvalstu 
tehniskās, sociālās, kulturālās un 
politiskās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina dalībvalstis paplašināt 
pasākumus, lai digitālās dividendes dotās 
priekšrocības iespējami labāk varētu 
izmantot invalīdi, vecāki lietotāji un 
lietotāji ar īpašām sociālām vajadzībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 38
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka „digitālā plaisa” nav tikai 
lauku problēma; informē par grūtībām, 
ierīkojot dažās vecākās augstceltnēs 
infrastruktūru jaunajiem tīkliem; uzsver 
radiofrekvenču spektra dotās 
priekšrocības „digitālās plaisas” 
pārvarēšanā gan pilsētās, gan lauku 
apgabalos;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

norāda, ka digitālā dividende atbrīvo 
ievērojamas frekvenču jaudas, kuras it 
īpaši var uzlabot bezvadu platjoslas 
pakalpojumu nodrošināšanu gan lauku 
apgabalos, gan nomaļajos reģionos;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti pieejot spektra izmantošanai, 
kā arī vajadzību pēc iespējas labāk 
izmantot digitālo dividendi, lai izvairītos 
no fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga 
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retā resursa izmantojuma; šī retā resursa izmantojuma;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma;

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma; uzskata, ka, lai 
gan spektra efektīvai izmantošanai ir 
vajadzīga ciešāka koordinācija un lielāka 
elastība, Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāpanāk līdzsvars starp elastību un 
saskaņošanas līmeni, lai gūtu iespējami 
lielākas priekšrocības no digitālās 
dividendes;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Dragoş Florin David

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma, un to, ka šīs 
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retā resursa izmantojuma; iespējamās priekšrocības ir īpaši svarīgas 
mobilajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma;

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma, un to, ka šīs 
iespējamās priekšrocības ir īpaši svarīgas 
mobilajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma;

4. uzsver iespējamās priekšrocības 
apjomradītu ietaupījumu ziņā, ko ES gūtu, 
koordinēti izmantojot spektru, kā arī 
vajadzību pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo dividendi, lai izvairītos no 
fragmentācijas, kas noved pie nepilnīga šī 
retā resursa izmantojuma un var apdraudēt 
mobilo platjoslas pakalpojumu izveidi;

Or. de
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Grozījums Nr. 45
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu 
centienus, pārslēdzoties uz digitālo apraidi 
un/vai nosakot digitālo dividendi; aicina 
dalībvalstis bez liekas kavēšanās atbrīvot 
digitālo dividendi, lai Eiropa varētu 
izmantot jaunos, inovatīvos un 
konkurētspējīgos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā, un nevis valsts 
ienākumu palielināšanai;

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā, un nevis valsts 
ienākumu palielināšanai;

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā, un nevis valsts 
ienākumu palielināšanai;

5. uzsver, ka galvenajam digitālās 
dividendes ieviešanas principam jābūt 
kalpošanai vispārējām interesēm
vislabākās sociālās, kultūras un 
ekonomiskās vērtības nodrošināšanai 
pilsoņiem pastiprinātu un ģeogrāfiski 
paplašinātu pakalpojumu un digitālā satura 
piedāvājuma ziņā, un nevis valsts 
ienākumu palielināšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Atanas Paparizov

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a apstiprina valsts drošības dienestu 
sabiedrisko vērtību un nepieciešamību 
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iekļaut atbalstu šo dienestu operatīvajām 
vajadzībām radiofrekvenču spektra 
noregulējumos, kurus nosaka UHF joslas 
reorganizācija analogo pakalpojumu 
atslēgšanas rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties, 
lai izveidotu efektīvu, atvērtu un 
konkurētspējīgu elektronisko sakaru 
iekšējo tirgu, kas dos iespēju izvietot 
jaunās tīkla tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a apstiprina valsts drošības dienestu 
sabiedrisko vērtību un nepieciešamību 
iekļaut atbalstu šo dienestu operatīvajām 
vajadzībām radiofrekvenču spektra 
noregulējumos, kurus nosaka UHF joslas 
reorganizācija analogo pakalpojumu 
atslēgšanas rezultātā;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver ieguldījumu, ko digitālā 
dividende var sniegt paplašinātu sociālo 
pakalpojumu - tādu kā e-pārvalde, e-
veselības aprūpe un e-izglītība -
nodrošināšanā pilsoņiem, jo īpaši tiem, kas 
dzīvo nelabvēlīgās, izolētās teritorijās;

7. uzsver ieguldījumu, ko digitālā 
dividende var sniegt tādu paplašinātu 
sociālo pakalpojumu kā e-pārvalde, e-
veselības aprūpe un e-izglītība
nodrošināšanā pilsoņiem, jo īpaši tiem, kas 
dzīvo tādās mazāk labvēlīgās, izolētās 
teritorijās kā lauku un mazāk attīstītie 
reģioni un salas;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver ieguldījumu, ko digitālā dividende 
var sniegt paplašinātu sociālo pakalpojumu 
- tādu kā e-pārvalde, e-veselības aprūpe un 
e-izglītība - nodrošināšanā pilsoņiem, jo 
īpaši tiem, kas dzīvo nelabvēlīgās, izolētās 
teritorijās;

7. uzsver ieguldījumu, ko digitālā 
dividende var sniegt paplašinātu, 
savietojamu sociālo pakalpojumu - tādu kā 
e-pārvalde, e-veselības aprūpe un e-
izglītība - nodrošināšanā pilsoņiem, jo īpaši 
tiem, kas dzīvo nelabvēlīgās, izolētās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka galvenā prioritāte politikā, 
kas vērsta uz visu digitālās dividendes 
priekšrocību izmantošanu Eiropā, ir 
nodrošināt patērētāju tiesību pilnīgu 
ievērošanu, dodot viņiem iespēju izmantot 
ļoti daudzveidīgus augstas kvalitātes 
pakalpojumus un ņemot vērā 
nepieciešamību efektīvi izmantot 
pārslēgšanās rezultātā atbrīvoto 
radiofrekvenču spektru;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 
svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas var
efektīvi veicināt un aizsargāt vārda brīvību 
un kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu;

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 
svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas efektīvi 
jāpielieto, lai veicinātu un aizsargātu
vārda brīvību un īstenotu tādus kultūras un 
informācijas avotu politikas mērķus kā 
valodu daudzveidība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 
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svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas var
efektīvi veicināt un aizsargāt vārda brīvību 
un kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu;

svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas efektīvi 
jāpielieto, lai veicinātu un aizsargātu
vārda brīvību un kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 
svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas var
efektīvi veicināt un aizsargāt vārda brīvību 
un kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu;

8. uzsver, ka digitālā dividende ir arī 
svarīgs audiovizuālās un informācijas 
avotu politikas instruments, kas efektīvi 
jāpielieto, lai veicinātu un aizsargātu
vārda brīvību un kultūras un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu;

Grozījums Nr. 58
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem , jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram, un tādējādi paaugstināt spektra 
lietošanas efektivitāti radio pakalpojumu 
grupā, koncentrējot šādus nelicencētus 
lietojumus šajā laikā neizmantotos 
spektros (tā dēvētie ,,baltie plankumi”) 
starp ģeogrāfiski ierobežotiem digitālā 
radio pārklājumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 59
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram, un galvenokārt to, vai un kā 
nelicencētu piekļuvi iespējams saskaņot 
ar inovāciju veicināšanu, un lai tās 
rezultāts nebūtu konkurences kropļošana 
vai spektra trūkums;

Or. el

Grozījums Nr. 60
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas
piekļūt dividendei piemērotību
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā sociālo, 
kultūras un ekonomisko vērtību, kāda ir 
atļaujai piekļūt dividendei nelicencētiem 
lietotājiem , jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un bezpeļņas sektoram, un 
paaugstināt spektra lietojuma vispārējo 
efektivitāti, koncentrējot šādus 
nelicencētus lietojumus apraides 
pakalpojumu grupas neizmantotajā 
spektrā (,,baltajos plankumos”);

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram, un paaugstināt spektra 
lietojuma vispārējo efektivitāti, 
koncentrējot šādus nelicencētus 
lietojumus apraides pakalpojumu grupas 
neizmantotajā spektrā (,,baltajos 
plankumos”);

Or. en

Grozījums Nr. 62
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram, ar noteikumu, ka netiek radīti 
traucējumi licencētiem lietotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Dragoş Florin David

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas
piekļūt dividendei piemērotību
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā sociālo, 
kultūras un ekonomisko vērtību, kāda ir 
atļaujai piekļūt dividendei nelicencētiem 
lietotājiem , jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un bezpeļņas sektoram;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

9. mudina dalībvalstis apsvērt atļaujas 
piekļūt dividendei piemērotību 
nelicencētiem lietotājiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un bezpeļņas 
sektoram;

Or. ro

Grozījums Nr. 65
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina dalībvalstis atbalstīt ciešākas 
sadarbības pasākumus starp spektra 
pārvaldības iestādēm, lai apsvērtu jomas, 
kurās spektra balto plankumu nelicencēta 
piešķiršana dotu iespēju attīstīties jaunām 
tehnoloģijām un pakalpojumiem, tādējādi 
veicinot inovāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a mudina dalībvalstis attiecībā uz balto 
plankumu piešķiršanu apsvērt 
nepieciešamību pēc nelicencētas, atvērtas 
piekļuves spektram nekomerciālu un 
izglītības pakalpojumu sniedzējiem un 
vietējām kopienām, kuru mērķis ir sniegt 
sabiedriskus pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka viens no galvenajiem 
faktoriem, lai piešķirtu digitālo dividendi 
nelicencētiem lietotājiem, ir 
nepieciešamība ņemt vērā tādu sociālo 
grupu vajadzības, kurām draud 
atstumtība; it īpaši tas attiecas uz 
invalīdiem, vecākiem lietotājiem un 
lietotājiem ar īpašām sociālām 
vajadzībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 68
Mary Honeyball

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzīst tādu nelicencētajā 2,4 GHz joslā 
radīto jauno tehnoloģiju kā WiFi un 
Bluetooth priekšrocības; atzīst, ka 
dažādas frekvences ir vislabāk piemērotas 
dažādiem pakalpojumiem; uzskata, ka 
nelicencētā radiofrekvenču spektra 
nelielas daļas piešķiršana citās zemajās 
frekvencēs var veicināt vēl vairāk 
inovāciju jauno pakalpojumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a mudina dalībvalstis detalizēti 
novērtēt katras spektra atbrīvošanas 
sociālo un ekonomisko vērtību 
turpmākajos gados, pārslēdzoties no 
analogās uz digitālo apraidi;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā), valsts frekvenču 
piešķiršanas plānu un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
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pārveidē; (WRC-07) pieņemto lēmumu svarīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 
pārveidē;

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā), valsts frekvenču 
piešķiršanas plānu un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) pieņemto lēmumu svarīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 
pārveidē;

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā), valsts frekvenču 
piešķiršanas plānu un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) pieņemto lēmumu svarīgumu;

Or. ro
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Grozījums Nr. 73
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 
pārveidē;

11. atzīst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Interneta pārvaldes foruma, ITU Ženēvas 
2006. gada nolīguma (ITU Reģionālajā 
radiosakaru konferencē 2006. gadā) un 
Pasaules Radiosakaru konferences 
2007. gadā (WRC-07) ieguldījumus UHF 
joslas pārveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 
pārveidē;

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07), kā arī valsts frekvenču 
piešķiršanas plānu ieguldījumu UHF 
joslas pārveidē;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 11. atzīst ITU Ženēvas 2006. gada 
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nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) ieguldījumu UHF joslas 
pārveidē;

nolīguma (ITU Reģionālajā radiosakaru 
konferencē 2006. gadā) un Pasaules 
Radiosakaru konferences 2007. gadā 
(WRC-07) svarīgumu UHF joslas 
pārveidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Erna Hennicot-Schoepges

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis līdz 2009. gadam 
izstrādāt valsts digitālās dividendes 
stratēģiju, pamatojoties uz vienotu 
metodoloģiju; mudina Eiropas Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis digitālās dividendes 
stratēģijas izstrādē un veicināt 
paraugprakses apmaiņu ES mērogā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis līdz 2009. gadam
izstrādāt valsts digitālās dividendes 
stratēģiju, pamatojoties uz vienotu 
metodoloģiju; mudina Eiropas Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis digitālās dividendes 
stratēģijas izstrādē un veicināt 
paraugprakses apmaiņu ES mērogā;

12. aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk, 
vēlākais, līdz 2009. gada vidum izstrādāt 
valsts digitālās dividendes stratēģiju, 
pamatojoties uz vienotu metodoloģiju; 
mudina Eiropas Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis digitālās dividendes stratēģijas 
izstrādē un veicināt paraugprakses apmaiņu 
ES mērogā, nosakot dividendes 
atbrīvošanas un piešķiršanas galīgos 
termiņus un līdz 2008. gada beigām 
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izvirzot pamata priekšlikumu par 
dividendes saskaņotu lietojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pārejas neatliekamība dažās 
dalībvalstīs un atšķirības valstu pārejas 
plānos prasa Kopienas līmeņa rīcību, ko 
nevar atlikt, līdz reformu direktīvas stājas 
spēkā;

13. uzsver, ka pārejas neatliekamība dažās 
dalībvalstīs un atšķirības valstu pārejas 
plānos prasa tūlītēju Kopienas līmeņa 
rīcību, kas atvieglos koordināciju ar 
dažādu ātrumu, tomēr vērstu uz kopējiem 
mērķiem;

Or. el

Grozījums Nr. 79
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja ir 
piemērots veids, kā izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem dalībvalstu starpā, kā arī 
dalībvalstu un trešo valstu starpā;

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka uz pakāpenisku 
koordināciju pamatota pieeja Kopienas 
mērogā ir pareizā pieeja, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

Or. ro

Grozījums Nr. 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir piemērots veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
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apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir viens no veidiem, kā izvairīties 
no kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu 
starpā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu 
starpā;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā ir vienīgais veids, kā izvairīties no 
kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu starpā, 
kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā;

14. atzīst dalībvalstu tiesības noteikt 
digitālās dividendes izmantošanu, bet 
apgalvo arī, ka koordinēta pieeja Kopienas 
mērogā lielā mērā paaugstina dividendes 
vērtību un ir vienīgais veids, kā izvairīties 
no kaitīgiem traucējumiem dalībvalstu 
starpā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu 
starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 84
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina regulatorus nodrošināt, lai visi 
komerciālās licences saņēmēji, kuri sniedz 
mobilo radio pakalpojumus 700 MHz 
spektra augšējā joslā, atver tīklus 
savienojumam ar jebkuru trešo pusi, 
piemēram, ISP, jebkurā piemērotā 
bezvadu tīkla vietā;

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atbalsta kopīgu un līdzsvarotu pieeju 
digitālās dividendes izmantošanā, ļaujot 
raidsabiedrībām arī turpmāk piedāvāt un 
paplašināt savus pakalpojumus un 
elektronisko sakaru operatoriem izmantot 
šo resursu jaunu pakalpojumu ieviešanai, 
rodot tam citus svarīgus sociālus un 
ekonomiskus pielietojumus, bet uzsver, ka 
digitālā dividende katrā ziņā jāpiešķir tā, 
lai šis piešķīrums būtu pietiekami 
neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa;

15. atbalsta kopīgu un līdzsvarotu pieeju 
digitālās dividendes izmantošanā, ļaujot 
raidsabiedrībām arī turpmāk piedāvāt un 
paplašināt savus pakalpojumus un 
elektronisko sakaru operatoriem izmantot 
šo resursu jaunu pakalpojumu ieviešanai, 
rodot tam citus svarīgus sociālus un 
ekonomiskus pielietojumus, bet uzsver, ka 
digitālā dividende katrā ziņā jāpiešķir tā, 
lai šis piešķīrums būtu pietiekami 
neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa, 
vienlaikus ņemot vērā ar sabiedrības 
interesēm pamatotus valsts 
ierobežojumus; 

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka radiofrekvenču spektra 
politikai ir jābūt dinamiskai un jādod 
iespēja raidsabiedrībām un sakaru 
operatoriem lietot jaunās tehnoloģijas un 
veidot jaunus pakalpojumus, kas ļauj tiem 
arī turpmāk ieņemt nozīmīgu vietu 
kultūras un plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķu sasniegšanā, vienlaikus sniedzot 
arī jaunus, kvalitatīvus sakaru 
pakalpojumus;
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 Or. ro

Grozījums Nr. 87
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka radiofrekvenču spektra 
politikai ir jābūt dinamiskai un jādod 
iespēja raidsabiedrībām lietot jaunās 
nākotnes tehnoloģijas un veidot jaunus 
pakalpojumus, kas ļaus tiem arī turpmāk 
ieņemt nozīmīgu vietu kultūras un 
plašsaziņas līdzekļu politikas mērķu 
sasniegšanā, īstenojot sabiedrības vēlmes;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka radiofrekvenču spektra 
politikai ir jābūt dinamiskai un vērstai uz 
jauno tehnoloģiju lietojuma veicināšanu 
nākotnē un jaunu pakalpojumu izveidi, 
lai sasniegtu plašsaziņas līdzekļu politikas 
mērķus, īstenojot sabiedrības izteiktās 
vēlmes;

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, 
digitālās dividendes kopējo radiofrekvenču 
spektra apakšjoslu saskaņošana Kopienas 
līmenī dažādām lietojumu grupām, lai tā 
būtu neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa; 
mudina dalībvalstis sadarboties savā starpā 
un ar Komisiju, lai noteiktu šādas 
apakšjoslas;

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, 
izmantojot digitālo dividendi Kopienas 
līmenī dažādiem lietojumiem, lai tā būtu 
neitrāla no tehnoloģiju viedokļa; mudina 
dalībvalstis sadarboties savā starpā un ar 
Komisiju, lai noteiktu šādas saskaņošanas 
iespējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 90
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, 
digitālās dividendes kopējo radiofrekvenču 
spektra apakšjoslu saskaņošana Kopienas 
līmenī dažādām lietojumu grupām, lai tā 
būtu neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa; 
mudina dalībvalstis sadarboties savā starpā 
un ar Komisiju, lai noteiktu šādas 
apakšjoslas;

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, 
digitālās dividendes lietošanas
saskaņošana Kopienas līmenī dažādām 
lietojumu grupām, lai tā būtu neitrāla no 
tehnoloģiju viedokļa; mudina dalībvalstis 
sadarboties savā starpā un ar Komisiju, lai 
noteiktu šādas saskaņošanas iespējas;

Or. en



PE407.732v01-00 42/58 AM\726895LV.doc

LV                                            ĀRĒJAIS TULKOJUMS

Grozījums Nr. 91
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja un, kur iespējams, 
digitālās dividendes kopējo radiofrekvenču 
spektra apakšjoslu saskaņošana Kopienas 
līmenī dažādām lietojumu grupām, lai tā 
būtu neitrāliem no tehnoloģiju viedokļa; 
mudina dalībvalstis sadarboties savā starpā 
un ar Komisiju, lai noteiktu šādas 
apakšjoslas;

16. uzsver potenciālo labumu apjomradītu 
ietaupījumu, jauninājumu, savietojamības 
un Eiropas mēroga pakalpojumu ziņā, ko 
dos koordinēta pieeja digitālās dividendes 
kopējo radiofrekvenču spektra apakšjoslu 
saskaņošanai Kopienas līmenī dažādiem 
lietojumiem, lai tā būtu neitrāliem no 
tehnoloģiju viedokļa; mudina dalībvalstis 
sadarboties savā starpā un ar Komisiju, lai 
noteiktu šādas apakšjoslas;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju piemērot Viseiropas 
elektroniskās pārvaldības pakalpojumu 
savietojamības ieteikumus saviem spektra 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
koordinējošu pieeju Kopienas līmenī, 
ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un valsts 
regulatoru iestādēm, ņemot vērā 
iespējamos kaitīgos radio traucējumus, kas 
rodas no dažādu tīklu vienlaicīgas darbības 
vienā un tajā pašā radiofrekvenču joslā, kā 
arī pašreizējās atļaujas;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
koordinējošo pieeju Kopienas līmenī, 
ņemot vērā iespējamos kaitīgos
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

Or.ro

Grozījums Nr. 95
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
koordinētu pieeju Kopienas līmenī, ņemot 
vērā iespējamos kaitīgos traucējumus, kas 
rodas no dažādu tīklu vienlaicīgas darbības 
vienā un tajā pašā radiofrekvenču joslā, kā 
arī pašreizējās atļaujas;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
koordinētu pieeju, kas pamatojas uz
dažādām UHF spektra grupām, ņemot vērā 
iespējamos kaitīgos traucējumus, kas rodas 
no dažādu tīklu vienlaicīgas darbības vienā 
un tajā pašā radiofrekvenču joslā, kā arī 
pašreizējās atļaujas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz dažādām UHF spektra 
grupām, attiecīgi, vienvirziena un 
divvirzienu pakalpojumiem, ņemot vērā 
iespējamos radio traucējumus, kas rodas no 
dažādu tīklu vienlaicīgas darbības vienā un 
tajā pašā radiofrekvenču joslā, kā arī 
pašreizējās atļaujas;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Dragoş Florin David

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

Or.ro
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Grozījums Nr. 101
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Erna Hennicot-Schoepges

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, kā arī pašreizējās 
atļaujas;

17. lai panāktu efektīvāku spektra 
izmantojumu un veicinātu inovatīvu un 
sekmīgu valstu, pārrobežu un Eiropas 
mēroga pakalpojumu ieviešanu, atbalsta 
Komisijas koordinējošo pieeju, kas 
pamatojas uz trim dažādām UHF spektra 
grupām, ņemot vērā iespējamos radio 
traucējumus, kas rodas no dažādu tīklu 
vienlaicīgas darbības vienā un tajā pašā 
radiofrekvenču joslā, ITU Ženēvas 
2006. gada nolīgumu (ITU Reģionālajā 
radiosakaru konferencē 2006. gadā) un 
Pasaules Radiosakaru konferenci 
2007. gadā (WRC-07), kā arī pašreizējās 
atļaujas;
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Or. fr

Grozījums Nr. 103
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atzīst, ka digitālās zemes televīzijas 
spektra paaugstinātā efektivitāte 
nodrošinās aptuveni 100 MHz digitālo 
dividendi, kas jāpiešķir mobilās platjoslas 
un citiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedrības drošības dienestiem, 
radiofrekvenču mikroshēmām, ceļa 
satiksmes drošības vajadzībām utt.), 
vienlaikus nodrošinot apraides 
pakalpojumiem iespēju attīstīties;

Or. en

Grozījums Nr. 104
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a mudina Komisiju izpētīt jauno 
bezvadu tīklu tehnoloģiju reģionālo 
dimensiju un priekšrocības, kādas var dot 
reģionāla pieeja šim spektram;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī;

18. mudina Komisiju, pamatojoties uz 
kopīgu metodoloģiju, sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus un 
izdevumu un ienākumu analīzes, lai 
noteiktu to apakšjoslu apjomu un īpašības, 
kuras varētu koordinēt vai saskaņot 
Kopienas līmenī; uzskata, ka Komisijai 
jānodrošina, lai dalībvalstis veiktu 
izdevumu un ienākumu analīzes, 
noskaidrojot tās joslas, kuras iespējams 
saskaņot skaidri noteiktiem Eiropas 
pakalpojumiem vai savietojamiem 
pakalpojumiem Kopienas līmenī un 
nosakot atbilstīgos spektra piešķīrumus; 
aicina Komisiju nodrošināt, lai koordinēta 
pieeja spektra lietošanai jau iepriekš 
neizslēdz nevienu nozari un nerada 
jaunus šķēršļus turpmākajām inovācijām;

Or. ro

Grozījums Nr. 106
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī;

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī; šajos pētījumos jāievēro, ka 
tehnisko iespēju attīstības dēļ dividende 
nav statiska, un turpmākajai tehnisko 
jauninājumu (piemēram, DVB-T2 un 
MPEG4) ieviešanai ir jādod ilgtermiņa 
iespēja sadalīt UHF joslu vienlīdzīgās 
daļās, kas paredzētas radio un mobilajiem 
platjoslas pakalpojumiem;
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Or. de

Grozījums Nr. 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī;

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī; šajos pētījumos jāievēro, ka 
dividende nav statiska un tehnoloģijas 
attīstās, un jauno tehnoloģiju ieviešanai ir 
jādod iespēja ilgtermiņā izmantot 
UHF joslu gan apraidei, gan mobilajiem 
platjoslas pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai noteiktu 
to apakšjoslu apjomu un īpašības, kuras 
varētu koordinēt vai saskaņot Kopienas 
līmenī;

18. mudina Komisiju sākt sadarbību ar 
dalībvalstīm, veikt atbilstīgus tehniskos un 
sociāli ekonomiskos pētījumus, lai 
noteiktu kopējo pieeju Kopienas līmenī

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka, lai gan spektra 
pārvaldība ir dalībvalstu kompetence, 
tikai Kopienas pieeja var nodrošināt 
efektīvu spektra izmantošanu un 
palielināt lietotāju priekšrocības, kuras 
digitālā dividende dod Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem; dalībvalstīm ir jānodrošina 
efektīva spektra izmantošana, un tām ir 
jādod tiesība samazināt vai anulēt 
frekvenču piešķīrumus neefektīvas 
izmantošanas gadījumā;

Grozījums Nr. 110
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atzīst, ka mobilajiem platjoslas 
pakalpojumiem vajadzīgais saskaņotais 
spektrs UHF joslā ir ne mazāks par 
72 MHz joslas augšā (790- 862 MHz), bet 
zemāk ir jābūt pieejamam papildu 
spektram mobilajiem platjoslas 
pakalpojumiem vismaz valsts līmenī un 
tur, kur to nosaka pieprasījums;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Komisiju veikt pētījumu par 
konfliktiem starp atklātā pirmkoda
programmatūras lietotājiem un 
sertifikācijas iestādēm attiecībā uz 
programmatūras noteiktiem radio;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzskata, ka tai Kopienas mērogā 
saskaņotajai spektra daļai, kas paredzēta 
neatliekamās palīdzības dienestiem, ir 
jānodrošina iespēja izmantot jaunās 
platjoslas tehnoloģijas, lai uztvertu un 
pārraidītu cilvēka dzīvības aizsardzībai 
vajadzīgo informāciju, tādējādi dodot 
neatliekamās palīdzības dienestiem 
iespēju efektīvāk reaģēt;

Or.ro

Grozījums Nr. 113
David Hammerstein

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b aicina Komisiju ieteikt pasākumus 
juridiskās atbildības samazināšanai 
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saistībā ar bezvadu tīkla nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, 
un pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, 
iesniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai 
pieņemtu pasākumus digitālās dividendes 
kopējo apakšjoslu rezervācijai un 
koordinācijai ES mērogā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 115
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu 
pasākumus digitālās dividendes kopējo 
apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai 
ES mērogā;

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
priekšlikumu par Kopienas stratēģiju 
digitālās dividendes izmantošanas labākai 
koordinēšanai saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem frekvenču plāniem; šim 
priekšlikumam ir jāatbilst sakaru jaunās 
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regulatīvās sistēmas likumdošanas 
paketes nobeiguma noteikumiem;

 Or. ro

Grozījums Nr. 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu 
pasākumus digitālās dividendes kopējo 
apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai 
ES mērogā;

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
priekšlikumu par digitālās dividendes
izmantošanas labāku koordinēšanu 
Kopienas līmenī saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem frekvenču plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu 
pasākumus digitālās dividendes kopējo 

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
priekšlikumu par digitālās dividendes
izmantošanas labāku koordinēšanu 
Kopienas līmenī saskaņā ar starptautiski 
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apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai 
ES mērogā;

pieņemtiem frekvenču plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu 
pasākumus digitālās dividendes kopējo 
apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai 
ES mērogā;

19. aicina Komisiju pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences iesniegt Eiropas 
Parlamentam un Padomei pabeigtus 
pētījumus, pienācīgi ņemot vērā katras 
valsts īpatnības, lai efektīvāk saskaņotu 
digitālās dividendes lietošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu pasākumus 
digitālās dividendes kopējo apakšjoslu 

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu 
nesaistošus pasākumus digitālās 
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rezervācijai un koordinācijai ES mērogā; dividendes kopējo apakšjoslu 
saskaņošanai un koordinācijai ES mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu pasākumus 
digitālās dividendes kopējo apakšjoslu 
rezervācijai un koordinācijai ES mērogā;

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 
akta priekšlikumu, lai pieņemtu saistošus
pasākumus digitālās dividendes kopējo 
apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai ES 
mērogā; uzsver, ka viena apakšjosla 
mobilajiem platjoslas pakalpojumiem 
sākumā jāplāno 790-862 MHz frekvencē;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Werner Langen

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas grupu, un 
pēc Eiropas Pasta un telesakaru 
administrāciju konferences, un, pienācīgi 
ņemot vērā katras valsts īpatnības, iesniegt 
Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību 

19. aicina Komisiju, tiklīdz šie pētījumi 
būs pabeigti, un pēc apspriešanās ar 
Radiofrekvenču spektra politikas augstākā 
līmeņa grupu (RSPG), un pēc Eiropas 
Pasta un telesakaru administrāciju 
konferences, un, pienācīgi ņemot vērā 
katras valsts īpatnības, iesniegt Eiropas 
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akta priekšlikumu, lai pieņemtu pasākumus 
digitālās dividendes kopējo apakšjoslu 
rezervācijai un koordinācijai ES mērogā;

Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikumu, lai pieņemtu pasākumus 
mobilajiem platjoslas pakalpojumiem 
piemērotu digitālās dividendes kopējo 
apakšjoslu rezervācijai un koordinācijai ES 
mērogā; pirmā apakšjosla jāplāno 790-
862 MHz diapazonā, kas pēc tam 
jāpaplašina, tiklīdz atbrīvojas citas 
frekvences, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi 
– sadalītu spektru uz pusēm starp radio 
un mobilajiem platjoslas pakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 122
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka grupēšana UHF joslā 
jāveic, izmantojot augšupejošu pieeju 
atbilstīgi valsts tirgus īpatnībām, 
vienlaikus nodrošinot saskaņojumu 
Kopienas mērogā visur, kur tas dod 
skaidri redzamu pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a mudina Komisiju meklēt sadarbības 
iespējas ar Eiropas Savienības 
27 dalībvalstu kaimiņvalstīm, lai tās 
varētu pieņemt līdzīgs frekvenču kartes 
vai saskaņot frekvenču piešķīrumus ar 
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ES, lai novērstu telekomunikācijas 
iekārtu darbības pārtraukumus;

Or. el


	726895lv.doc

