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Grozījums Nr. 1
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju precizēt, kādus interneta 
pārvaldības aspektus tā šobrīd uzskata par 
nepieciešamiem reglamentēt saistībā ar 
lietisko internetu;

1. aicina Komisiju precizēt, kādus interneta 
pārvaldības aspektus tā šobrīd uzskata par 
nepieciešamiem reglamentēt un kāda 
sistēma jāizmanto, lai varētu nodrošināt 
sabiedrības vispārīgās intereses saistībā ar 
lietisko internetu;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Lara Comi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju precizēt, kādus interneta 
pārvaldības aspektus tā šobrīd uzskata par 
nepieciešamiem reglamentēt saistībā ar 
lietisko internetu;

1. tādēļ aicina Komisiju izpētīt ar lietiskā 
interneta pārvaldību saistītās problēmas, 
iesaistot arī ieinteresētās personas; turklāt 
uzskata, ka obligāti ir jāizpēta arī ar Wi–
Fi tehnoloģijas drošības sistēmām saistītie 
aspekti;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Lara Comi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka lietiskā interneta ieviešana 
plašā mērogā līdz ar milzīgām izaugsmes 
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un konkurētspējas uzlabošanas iespējām 
ietekmēs arī pārmaiņas sabiedrībā un 
iedzīvotāju paradumus;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju noskaidrot 
automātiski savākto  un elektroniski 
apstrādāto datu  īpašumtiesību un 
lietošanas tiesību jautājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju un dalībvalstis izrādīt 
daudz lielāku iniciatīvu, lai nodrošinātu 
neierobežotu piekļuvi jaunajām 
tehnoloģijām. Uzsver, ka visām 
iniciatīvām ir jāatvieglo pievienošanās 
informācijas un sakaru tehnoloģijām un 
to izmantošana, iekļaujot arī sabiedrības 
neaizsargātākās grupas;

Or. de
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Grozījums Nr. 6
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d aicina Komisiju un dalībvalstis 
apzināties, ka ir saistībā ar lietisko 
internetu ir jāatbalsta publiskā un privātā 
partnerība un valstu iniciatīvas, kuru 
mērķis ir izveidot interneta pārvaldību;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Lara Comi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pastāvīgi uzraudzīt personas datu
privātumu un aizsardzību, lai aizsargātu 
patērētāju intereses;

2. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2010. gadā publicēt paziņojumu par 
privātumu un uzticēšanos modernajā 
informācijas sabiedrībā un patērētāju 
tiesību un interešu aizsardzības nolūkā 
pastāvīgi uzraudzīt personas datu
aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkuri dati, kurus var saistīt 
ar konkrētu patērētāju, izmantojot datu 
iegūšanu vai citus veidus, ir personas dati, 
kas jāapstrādā saskaņā ar privātuma un 
datu aizsardzības principiem;

3. uzsver, ka ir jānovērš personu datu 
nelikumīga iegūšana un apstrāde 
internetā un personas dati jāaizsargā
saskaņā ar privātuma un datu aizsardzības 
principiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir nepieciešams  
patērētājam pieejamā un pārredzamā 
veidā atspoguļot ar šo sistēmu saistītās 
izmaksas, piemēram, attiecīgo ierīču 
elektrības patēriņu un lietiskā interneta 
ierīču izmantošanas izmaksas; 

Or. de

Grozījums Nr. 10
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. piekrīt, ka jaunie standarti ir jāizstrādā 
atklātā, pārredzamā un vienprātīgā veidā, 
piedaloties visām ieinteresētajām pusēm; 
uzsver, ka visiem jaunajiem standartiem 
šajā jomā jābūt viegli un brīvi pieejamiem 
ikvienam un ka īstenošanas paraugam arī 
jābūt brīvi pieejamam tāpat, kā tas ir ar 

5. piekrīt, ka jaunie standarti ir jāizstrādā 
atklātā, pārredzamā un vienprātīgā veidā, 
piedaloties visām ieinteresētajām pusēm; 
uzsver, ka visiem jaunajiem standartiem 
šajā jomā jābūt viegli un brīvi pieejamiem 
ikvienam un ka īstenošanas paraugam arī 
jābūt brīvi pieejamam tāpat, kā tas ir ar 
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Interneta tehniskās uzdevumgrupas (IETF) 
izveidotajiem standartiem; 

Interneta tehniskās uzdevumgrupas (IETF) 
izveidotajiem standartiem; uzsver, ka 
lietiskā interneta infrastruktūrām jābūt 
efektīvām, mērogojamām, uzticamām, 
drošām un stabilām, tādējādi nostiprinot 
patērētāju datu aizsardzību un drošību;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda uz to, ka nav veikti zinātniski 
pētījumi par elektromagnētiskā 
piesārņojuma iespējamo apdraudējumu 
un kaitējumu un ka Komisijai nevajadzētu 
ignorēt šo jautājumu;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda uz to, ka inovācijām un 
radošumam ir ārkārtīgi liela pievienotā 
vērtība Eiropas ekonomikas un 
konkurētspējas jomās, tādēļ tai jāvelta 
pastiprināta uzmanība un jāturpina tās 
attīstība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Lara Comi

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzskata, ka, ņemot vārā milzīgās
pārmaiņas, ko visās jomās ienesīs 
lietiskais internets, noteikti ir jāvienojas 
par šīs tehnoloģijas līdzvērtīgu attīstību 
visos reģionos, lai vēl vairāk nepalielinātu 
jau esošās atšķirības, tāpat šajā procesā 
noteikti jāiesaista attiecīgās valsts 
iestādes;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. piekrīt, ka, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu tirgu un attiecīgu 
sadarbspējas līmeni, ir būtiski, lai jaunās 
sistēmas un lietojumprogrammas nekavētu 
tādi šķēršļi kā pārmērīgs licenču 
pieprasījums/ maksas vai neatbilstošas 
intelektuālā īpašuma shēmas;

6. piekrīt, ka, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu tirgu un attiecīgu 
sadarbspējas līmeni, ir būtiski, lai jaunās 
sistēmas un lietojumprogrammas nekavētu 
nepārvarami šķēršļi;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. piekrīt, ka, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu tirgu un attiecīgu 
sadarbspējas līmeni, ir būtiski, lai jaunās 
sistēmas un lietojumprogrammas nekavētu 
tādi šķēršļi kā pārmērīgs licenču 
pieprasījums/ maksas vai neatbilstošas 
intelektuālā īpašuma shēmas;

6. piekrīt, ka ir būtiski, lai jauno sistēmu un 
lietojumprogrammu ieviešanu un attīstību
nekavētu strukturāli vai ar darbību saistīti 
šķēršļi un ka ir jāveicina šo sistēmu un 
lietojumprogrammu sadarbspēja;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Lara Comi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. piekrīt, ka, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu tirgu un attiecīgu 
sadarbspējas līmeni, ir būtiski, lai jaunās 
sistēmas un lietojumprogrammas nekavētu 
tādi šķēršļi kā pārmērīgs licenču 
pieprasījums/ maksas vai neatbilstošas 
intelektuālā īpašuma shēmas;

6. piekrīt, ka, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu tirgu un attiecīgu 
sadarbspējas līmeni, ir būtiski, lai jaunās 
sistēmas un lietojumprogrammas nekavētu 
tādi šķēršļi kā pārmērīgs licenču 
pieprasījums/ maksas vai neatbilstošas 
intelektuālā īpašuma shēmas; šajā saistībā 
uzskata, ka Komisijai noteikti būtu 
jāapsver iespēja turpmāk samazināt 
viesabonēšanas izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina Komisijai, ka dažas dalībvalstis 
ievieš tādus tiesību aktus, ar ko izslēdz 
lietotājus no interneta, un mudina Komisiju 

7. atgādina Komisijai, ka dažas dalībvalstis 
ievieš tādus tiesību aktus, ar ko izslēdz 
lietotājus no interneta, un mudina Komisiju 
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ņemt vērā šo aspektu, apspriežot 
priekšlikumus, kuros plaša piekļuve 
internetam ietverta kā priekšnoteikums.

ņemt vērā principus, jo īpaši Eiropas 
Savienības pamattiesību hartas 11. pantā 
noteiktās prasības attiecībā uz vārda 
brīvību un brīvu piekļuvi informācijai, 
kas nosaka, ka bez tiesneša lēmuma tiešo 
lietotāju pamattiesības un brīvības nekādā 
gadījumā nedrīkst ierobežot.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina Komisijai, ka dažas 
dalībvalstis ievieš tādus tiesību aktus, ar 
ko izslēdz lietotājus no interneta, un 
mudina Komisiju ņemt vērā šo aspektu, 
apspriežot priekšlikumus, kuros plaša 
piekļuve internetam ietverta kā 
priekšnoteikums.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Lara Comi

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju, īstenojot Septītās 
pamatprogrammas pētniecības projektus 
un Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas izmēģinājuma 
projektus, nodrošināt plašāku 
finansējumu lietiskā interneta attīstībai, 
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infrastruktūras izveidošanai un platjoslas 
interneta izmantošanas ieviešanai.

Or. it

Grozījums Nr. 20
Toine Manders

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atgādina Komisijai, ka šobrīd Eiropas 
Savienība atpaliek lietiskā interneta 
attīstības jomā, un aicina Komisiju 
enerģiskāk rīkoties, lai šajā jomā panāktu 
citas pasaules valstis, īpaši Āzijas valstis.

Or. nl


