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Grozījums Nr. 1
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Par pārrobežu 
elektronisko komerciju uzņēmumu 
attiecībās ar patērētājiem ES” 
(COM(2009)0557),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Par pārrobežu 
elektronisko komerciju uzņēmumu 
attiecībās ar patērētājiem ES” 
(COM(2009)0557),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- Ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Par pārrobežu 
elektronisko komerciju uzņēmumu 
attiecībās ar patērētājiem ES” 
(COM(2009)0557),

Or. en

Grozījums Nr. 4
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 
3. marta rezolūciju „Par publisko 
iepirkumu pirmskomercializācijas posmā. 
Inovāciju veicināšana ilgtspējīgu 
kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanai Eiropā1

1 OV C 100, 30.4.2009., 6. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2009. gada 
18. decembra paziņojumu par tīkla 
neitralitāti1,
1OV C 308, 18.12.2009., 2. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
A. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. a tā kā Eiropai jāiegulda lielāks darbs, 
lai panāktu sabiedrības vispārēju 
digitalizāciju, izvirzītos vadībā pasaules 
mērogā jaunu digitālu tehnoloģiju 
attīstības un lietošanas ziņā un palielinātu 
pilsoņu un uzņēmumu vērtību,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
A. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. a tā kā Eiropas valstu ekonomikas 
izaugsmes veidus nākamajos piecos līdz 
desmit gados varētu ietekmēt jauninājumi 
IST jomā; tā kā Eiropā vēl aizvien trūkst 
cilvēkresursu ar atbilstīgām zināšanām, 
šajā jomā ir ārkārtīgi vajadzīga efektīva 
un progresīva politika, kas atbalstītu 
ieguldījumus IST jomā un nodrošinātu,
lai e-prasmes nekļūtu par progresīvi 
domājošu valsts un privātu organizāciju 
un uzņēmumu vājo vietu,

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
A. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. a tā kā Eiropas sabiedrība un 
ekonomika piedzīvo milzīgas strukturālas 
pārmaiņas, un, izmantojot IST, ir 
iespējams  paātrināt pāreju uz daudz 
atvērtāku sabiedrību un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi,

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
B. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. a tā kā Eiropas digitalizācijas 
pamatmērķis arī turpmāk ir uzlabot 
Eiropas pilsoņu dzīves kvalitāti un darba 
apstākļus; tā kā digitālā sabiedrība 
jāveido, radot vairāk darba vietu un dodot 
iespēju daudz lielākam skaitam 
iedzīvotāju pilnībā izmantot visas jauno 
informācijas un sakaru tehnoloģiju 
piedāvātas iespējas,

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

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

B. a tā kā digitālas sabiedrības attīstībai ir 
jābūt integratīvai, jaunajām tehnoloģijām 
jābūt pieejamām par visiem ES pilsoņiem 
pieņemamu cenu; tā kā ar digitālās 
programmas politikas palīdzību jālikvidē 
„digitālā plaisa” ES; tā kā solidaritātes 
princips digitālā informācijas sabiedrībā 
jāpiemēro pilnībā,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Eiropas potenciāls ir tās 
iedzīvotāju prasmes, darbaspēks un tās 
organizācijas; tā kā IST un 
infrastruktūrai bez attiecīgām prasmēm 
būs tikai ierobežota ekonomiskā un 
sociālā vērtība,

,

C. tā kā Eiropas potenciāls ir 
nesaraujami saistīts ar tās iedzīvotāju 
prasmēm, darbaspēku un tās 
organizācijām; tā kā IST un 
infrastruktūrai bez attiecīgām prasmēm 
būs tikai ierobežota ekonomiskā un 
sociālā pievienotā vērtība,

Or. el

Grozījums Nr. 12
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
C. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. a tā kā digitālajā jomā Eiropas 
Savienības reģioni vēl aizvien ir 
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nevienlīdzīgi piekļuves līmeņa šai 
tehnoloģijai un lietotāju prasmju ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
C. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. a Tā kā IST kļūst par vārda brīvības 
izpausmes un demokrātijas iniciatīvu, 
piemēram, kampaņu un balsošanas, 
veicināšanas būtisku instrumentu, 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
C. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. a tā kā IST ārkārtīgi veiksmīgi var 
radīt pozitīvu un ilgtspējīgu attīstību 
pasaules valstīs un palīdzēt izskaust 
nabadzību un sociālo un ekonomisko 
nevienlīdzību,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums; tā kā 
intelektuālā īpašuma un pārējo tiesību 
nodrošināšana ir būtisks uzņēmēju 
uzticēšanās garantijas nosacījums,

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums; tā kā 
intelektuālā īpašuma tiesību garantēšana 
ir būtisks uzņēmēju uzticēšanās 
nosacījums,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
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digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums; tā kā 
gan vārda brīvība, gan jauninājumi 
balstās uz sakaru tīklu neitralitāti,

Or. en

Grozījums Nr. 18
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
pamattiesību garantēšana šajā jomā ir 
būtisks iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

Or. en

Grozījums Nr. 19
Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību garantēšana ir būtisks 
iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

D. tā kā bez pietiekamas uzticēšanās jaunās 
digitālās telpas tiesiskajam regulējumam 
iedzīvotāji atturēsies tajā sadarboties, brīvi 
paust viedokli un veikt darījumus; tā kā 
digitālo tiesību atzīšana un īstenošana ir 
būtisks iedzīvotāju uzticēšanās nosacījums,

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
D. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. a tā kā ir palielinājies kibernoziegumu 
 kūdīšanas veikt teroristiskus 
uzbrukumus, naida izraisītu noziedzīgu 
darbību, bērnu pornogrāfijas  skaits un 
apdraud iedzīvotāju, tostarp bērnu 
drošību,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
D. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. a tā kā radošās nozares ne vien veicina 
ES ekonomikas atveseļošanu, bet piedāvā 
arī pievilcīgu saturu un pakalpojumus, 
tādējādi veicinot IST lietošanu un apguvi,

Or. en

Grozījums Nr. 22
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
D. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. a tā kā Eiropas kultūras un radošajām 
nozarēm ir ne vien būtiska nozīme 
kultūru daudzveidības , plašsaziņas 
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līdzekļu plurālisma un līdzdalības 
demokrātijas veicināšanā Eiropā, bet tās 
ir arī galvenais ilgtspējīgas izaugsmes un 
ekonomikas atveseļošanas virzītājspēks 
Eiropas Savienībā,

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
D. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. a Tā kā intelektuālā īpašuma tiesību 
un pārējo tiesību aizsardzības pašreizējais 
modelis ir izrādījies neveiksmīgs, bet tā 
vietā nav izveidots jauns, atbilstīgs 
modelis, kas nodrošinātu, lai programmu 
ražotāji un īpašnieki saņemtu atbilstīgu 
samaksu par precēm un pakalpojumiem,

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes un sakaru pakalpojumu 
jomā pilnvērtīga vienotā tirgus darbība 
Eiropā vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī, tā kā, apspriežot radošo 
nozaru vienota tirgus izveidi, īpaša 
uzmanība jāvelta kultūras un valodas 
īpatnībām,
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Or. fr

Grozījums Nr. 25
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā vēl nav izdevies panākt, ka visām 
sabiedrības grupām tiek garantēta pilnīga 
piekļuve digitālajiem pakalpojumiem; tā 
kā visu sabiedrības grupu piekļuvi 
digitālajiem pakalpojumiem patlaban stipri 
mazina šo pakalpojumu pārmērīga 
koncentrācija privātajā sektorā un 
attiecīga samazināšanās publiskajā 
sektorā, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot 
mazāk aizsargātās sabiedrības grupas,

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā sakaru un informācijas 
sabiedrisko pakalpojumu jomā pilnvērtīga 
vienotā digitālā tirgus darbība Eiropā vēl 
nav panākta; tā kā digitālo pakalpojumu 
sniegšanas brīvību patlaban stipri kavē 
noteikumu sadrumstalotība valstu līmenī, 
tā kā Eiropas uzņēmumiem un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
progresīvu  IST pakalpojumu un 
lietojumprogrammu lietošana būs 
ekonomiskā un sociālā ziņā izdevīga,

Or. en



PE439.243v01-00 14/96 AM\806061LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 27
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes un sakaru pakalpojumu 
jomā pilnvērtīga vienotā digitālā tirgus 
darbība Eiropā vēl nav panākta; tā kā 
digitālo pakalpojumu sniegšanas brīvību 
patlaban stipri kavē noteikumu 
sadrumstalotība valstu līmenī, tā kā 
Eiropas uzņēmumiem un sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem progresīvu  IST 
pakalpojumu un lietojumprogrammu 
lietošana būs ekonomiskā un sociālā ziņā 
izdevīga,

Or. en

Grozījums Nr. 28
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes un sakaru pakalpojumu 
jomā pilnvērtīga vienotā tirgus darbība 
Eiropā vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī, tā kā Eiropas uzņēmumiem 
un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
progresīvu  IST pakalpojumu un 
lietojumprogrammu lietošana būs 
ekonomiskā un sociālā ziņā izdevīga,

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā
pilnvērtīga vienotā digitālā tirgus darbība 
Eiropā vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī, tā kā Eiropas uzņēmumiem 
un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
progresīvu IST pakalpojumu un 
lietojumprogrammu lietošana būs 
ekonomiskā un sociālā ziņā izdevīga,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība Eiropā 
vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un
pārrobežu elektronisko komerciju 
patlaban stipri kavē noteikumu 
sadrumstalotība valstu līmenī,

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā tirgus darbība 
Eiropā vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību 
patlaban stipri kavē noteikumu 
sadrumstalotība valstu līmenī,

E. tā kā tiešsaistes pakalpojumu jomā 
pilnvērtīga vienotā digitālā tirgus darbība 
Eiropā vēl nav panākta; tā kā digitālo 
pakalpojumu sniegšanas brīvību patlaban 
stipri kavē noteikumu sadrumstalotība 
valstu līmenī,

Or. el

Grozījums Nr. 32
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a. tā kā Eiropas demokrātiskā 
sabiedrība, pilsoņu piedalīšanās publiskās 
diskusijās un piekļuve digitālās pasaules 
informācijai ir cieši saistīta ar aktīvu un 
konkurētspējīgu preses nozari 
demokrātijas ceturto balstu,

Or. en

Grozījums Nr. 33
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

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

E. a tā kā IST izveidošanas, izplatīšanas 
un lietošanas progresa trūkums kavē 
attīstību un produktivitāti, un tā kā jauni 
uzņēmumi ar attīstības iespējām IST 
jauninājumu jomā ir spiesti iekarot 
stabilu vietu tirgū,

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā atsevišķās nozarēs, piemēram, 
dažu apraides pakalpojumu un sporta 
sacensību jomā, tirgus pieprasījumu vēl 
aizvien kontrolē valsts līmenī, izmantojot 
modeli „viens der visiem” nevar piedāvāt 
piemērotu risinājumu,

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā platjoslas pieslēgumu, 
neraugoties uz  tā pieejamību vairāk nekā 
90 % ES iedzīvotāju, lieto tikai 50% 
mājsaimniecību;

Or. en



PE439.243v01-00 18/96 AM\806061LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 36
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā sakaru tirgu konkurencei ir 
svarīga nozīme, lai lietotāji gūtu 
maksimālu labumu izvēles, kvalitātes un 
pieejamu cenu ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 37
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā sakaru tirgu konkurencei ir 
svarīga nozīme, lai lietotāji gūtu 
maksimālu labumu izvēles, kvalitātes un 
pieejamu cenu ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 38
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā sakaru tirgu konkurencei ir 
svarīga nozīme, lai lietotāji gūtu 
maksimālu labumu izvēles, kvalitātes un 
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pieejamu cenu ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 39
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā sakaru tirgu konkurencei ir 
svarīga nozīme, lai lietotāji gūtu 
maksimālu labumu izvēles, kvalitātes un 
pieejamu cenu ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 40
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. atā kā sakaru tirgu konkurencei ir 
svarīga nozīme, lai lietotāji gūtu 
maksimālu labumu izvēles, kvalitātes un 
pieejamu cenu ziņā,

Or. en

Grozījums Nr. 41
Lena Ek

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

E. a tā kā Komisijas paziņojums 
COM(2009)557 un tajā veiktais pētījums 
par iepirkšanās paradumiem liecina, ka 
ES pilsoņiem varētu būt ārkārtīgi būtiskas 
pārrobežu elektroniskās komercijas 
piedāvātās iespējas,

Or. sv

Grozījums Nr. 42
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā, lai gan internets ir visstraujāk 
augošais mazumtirdzniecības kanāls, 
plaisa starp vietējo un pārrobežu 
komerciju ES paplašinās,

Or. en

Grozījums Nr. 43
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā, lai gan internets ir visstraujāk 
augošais mazumtirdzniecības kanāls, 
plaisa starp vietējo un pārrobežu 
komerciju ES paplašinās,

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Robert Goebbels

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā interneta satura, pakalpojumu, 
lietojumprogrammu, aparatūras vai 
protokolu bloķēšana, darbības kvalitātes 
samazināšana vai diskriminācija ierobežo 
patērētāju izvēles iespējas un 
jauninājumu attīstību,

Or. en

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
E. a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā privātajam un publiskajam 
sektoram  ir jāiegulda līdzekļi jaunu 
inovatīvu platformu un pakalpojumu, 
piemēram, RFID, mākoņdatošanas jeb 
cloud computing, e-veselības, 
viedskaitītāju, viedās mobilitātes un citu 
pakalpojumu,  izveidošanā; tā kā Eiropas 
vienotā tirgus nostiprināšana, veicinot 
ieguldījumus Eiropas ekonomikā un 
tirgos, veicinās arī turpmāku ekonomisko 
izaugsmi,

Or. en

Grozījums Nr. 46
Adina-Ioana Vălean

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

E. atā kā privātajam un publiskajam 
sektoram  ir jāiegulda līdzekļi jaunu 
inovatīvu platformu un pakalpojumu, 
piemēram, RFID, mākoņdatošanas jeb 
cloud computing, e-veselības, 
viedskaitītāju, viedās mobilitātes un citu 
pakalpojumu,  izveidošanā; tā kā Eiropas 
vienotā tirgus nostiprināšana, veicinot 
ieguldījumus Eiropas ekonomikā un 
tirgos, veicinās arī turpmāku ekonomisko 
izaugsmi,

Or. en

Grozījums Nr. 47
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
E. b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. b tā kā Komisijas paziņojumā 
COM(2009)557 ir atklātas ārkārtīgi lielas 
iespējas, kā ES pilsoņi un uzņēmumi 
varētu būtiski ietaupīt ar pārrobežu 
elektroniskās komercijas palīdzību,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Robert Goebbels

Rezolūcijas priekšlikums
E. b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. b tā kā Komisijas paziņojumā „Par 
pārrobežu elektronisko komerciju 
uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES” 
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COM(2009)557 ir atklātas ārkārtīgi lielas, 
kā  ES pilsoņi varētu būtiski ietaupīt ar 
pārrobežu elektroniskās komercijas 
palīdzību,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
E. b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. a tā kā, no vienas puses, neraugoties uz 
to, ka pētniecībai ir paredzēts piešķirt 3 % 
no IKP, Eiropas Savienība ir apstājusies 
pie 1,9 %, ar valsts iestāžu pūlēm 
sasniedzot 0,6 %, kamēr, no otras puses, 
IST jomā iegulda 30 % no kopējā 
pētniecībā ieguldītā apjoma,

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
E. b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. b tā kā Amerikas Savienotās Valstis , 
līgumiem par pētniecību tērē 
USD 50 miljardus dolāru gadā, summu, 
kas divdesmit reizes pārsniedz Eiropas 
Savienībā šādam pašam nolūkam veltīto 
līdzekļu apjomu un kas ir apmēram puse 
no Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas 
kopējās ieguldījumu apjomu atšķirības; tā 
kā  publiskais iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā IST jomā 
ES ir mazāks par EUR 1 miljardu, bet 
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Amerikas Savienotajās Valstīs tas ir 
vairāk par 10 miljardiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājību digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 
2015.eu” un veidot kā „2015.eu” 
spirālveida attīstības modeli;

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; 

Or. es

Grozījums Nr. 52
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 2015.eu” 
un veidot kā „2015.eu” spirālveida 
attīstības modeli;

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu  kura mērķi jānosaka kopā 
ar Parlamentu un Padomi  kas Eiropai 
dotu iespēju virzīties uz atvērtu un 
labklājīgu digitālo sabiedrību un visiem ES 
pilsoņiem piedāvātu jaunas iespējas 
kultūras, ekonomikas un sociālajā sfērā; 
jauno noteikumu kopumu ierosina nodēvēt 
par „Programmu 2015.eu” un veidot kā 
„2015.eu” spirālveida attīstības modeli;
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Or. fr

Grozījums Nr. 53
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 2015.eu” 
un veidot kā „2015.eu” spirālveida 
attīstības modeli;

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību un visiem ES pilsoņiem 
piedāvātu jaunas iespējas ekonomikas un 
sociālajā sfērā; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 2015.eu” 
un veidot kā „2015.eu” spirālveida 
attīstības modeli;

Or. nl

Grozījums Nr. 54
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 2015.eu” 
un veidot kā „2015.eu” spirālveida 
attīstības modeli;

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 2020.eu” 
un veidot kā „2020.eu” spirālveida 
attīstības modeli;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par visaptverošu stratēģiju un 
rīcības plānu, kas Eiropai dotu iespēju 
virzīties uz atvērtu un labklājīgu digitālo 
sabiedrību; jauno noteikumu kopumu 
ierosina nodēvēt par „Programmu 
2015.eu” un veidot kā „2015.eu” 
spirālveida attīstības modeli;

1. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par integrētu un visaptverošu 
stratēģiju un rīcības plānu, kas Eiropai dotu 
iespēju virzīties uz atvērtu un labklājīgu 
digitālo sabiedrību; jauno noteikumu 
kopumu ierosina nodēvēt par „Programmu 
2015.eu” un veidot kā „2015.eu” 
spirālveida attīstības modeli;

Or. el

Grozījums Nr. 56
Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
1. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Lūdz Komisiju izstrādāt tiesību akta 
priekšlikumu sarakstam, kurām ietvertas 
Eiropas pilsoņu cilvēktiesības interneta 
vidē.

Or. sv

Grozījums Nr. 57
Henri Weber

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

1. a Aicina izveidot vērienīgu Eiropas 
Savienības līmeņa digitālo programmu, 
kas ne vien mudinātu ieguldīt līdzekļus 
jaunu tīklu un platformu attīstībā, bet 
nodrošinātu arī vispārēju atvērtību, 
pieejamību un izmantojamību, kā arī 
sakaru iekārtu un infrastruktūras 
drošumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, 
ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
konkurenci, kā arī ieguldījumus nākamās 
paaudzes infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstībā; uzsver, ka Eiropas Savienības 
tiesiskajam regulējumam jābūt atvērtam 
jaunām alternatīvām tehnoloģijām un 
nākamās paaudzes infrastruktūrām un 
jāveicina to attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Angelika Niebler, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts



PE439.243v01-00 28/96 AM\806061LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību 
un nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila platjoslas pieslēguma pieejamību 
lietotājiem un nākamās paaudzes 
infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga mērķtiecīga rīcībpolitika, kas ar 
tiesiskajā regulējumā noteiktu stimulu 
palīdzību veicinātu privātās sfēras 
ieguldījumus jaunajā piekļuves 
infrastruktūrā, kas ikvienam pilsonim
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību 
lietotājiem un nākamās paaudzes 
infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas ikvienam 
pilsonim neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā un kas ar tiesiskajā regulējumā 
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noteiktu stimulu palīdzību veicinātu
privātās sfēras ieguldījumus nākamās 
paaudzes piekļuves infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību 
un nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila platjoslas pieslēguma pieejamību 
lietotājiem un nākamās paaudzes 
infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu
konkurenci, izvēles iespējas un dažādību, 
lai ikvienam pilsonim neatkarīgi no 
atrašanās vietas nodrošinātu piekļuvi 
internetam ar taisnīgiem nosacījumiem un 
par konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, 
ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā un kas ar stimulu palīdzību
veicinātu ilgtspējīgus privātās sfēras 
ieguldījumus nākamās paaudzes piekļuves 
infrastruktūrā, kā arī izmantotu interneta 
iespējas Eiropas pilsoņu un mazo 
uzņēmumu labā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras un 
pakalpojumu ieviešanu, izveidojot 
ieguldījumu atbalsta stimulu sistēmu; 
uzsver, ka tādēļ vajadzīga rīcībpolitika, kas 
atbalsta ātrgaitas interneta pakalpojumu
konkurenci, izvēles iespējas un dažādību, 
lai ikvienai pašvaldībai neatkarīgi no 
atrašanās vietas nodrošinātu piekļuvi 
internetam ar taisnīgiem nosacījumiem un 
par konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, 
ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
ieguldījumus nākamās paaudzes 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā
konkurences veicināšanā; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu izvēles 
iespējas un dažādību, lai ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
nodrošinātu piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 



AM\806061LV.doc 31/96 PE439.243v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
ieguldījumus nākamās paaudzes 
infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu
konkurences veicināšanā; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu izvēles 
iespējas un dažādību, lai ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
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internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
ieguldījumus nākamās paaudzes 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā
un konkurences veicināšanā; uzsver, ka 
tādēļ vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu izvēles 
iespējas un dažādību, kas ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
ieguldījumus nākamās paaudzes 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā
konkurences veicināšanā; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu izvēles 
iespējas un dažādību, lai ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
nodrošinātu piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
ieguldījumus nākamās paaudzes 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā
konkurences veicināšanā; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas atbalsta 
ātrgaitas interneta pakalpojumu izvēles
iespējas un dažādību, lai ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
nodrošinātu piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
konkurenci un nākamās paaudzes 
infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam 
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taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

un pakalpojumu izvēli ar taisnīgiem 
nosacījumiem un par konkurētspējīgu cenu, 
tādējādi gādājot, ka neviens Eiropas 
iedzīvotājs nepaliek atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas veicinātu ieguldījumus 
šādu tīklu attīstībā un to konkurenci, lai 
ikvienai pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās 
vietas palīdzētu nodrošināt piekļuvi 
internetam ar taisnīgiem nosacījumiem un 
par konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, 
ka neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
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internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas veicinātu efektīvu
konkurenci un ieguldījumus un ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas veicinātu konkurenci un 
ieguldījumus un ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā; pauž bažas, ka diezgan 
daudziem Eiropas iedzīvotājiem interneta 
pakalpojumu izmaksas vēl aizvien ir 
būtiskas;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 

2. uzsver, ka ir svarīgi paātrināt centienus 
visiem iedzīvotājiem, patērētājiem un 
uzņēmumiem nodrošināt visuresošu 
piekļuvi ātrgaitas internetam, veicinot gan 
fiksēta, gan mobila interneta pieslēguma 
pieejamību un nākamās paaudzes 
infrastruktūras ieviešanu; uzsver, ka tādēļ 
vajadzīga rīcībpolitika, kas ikvienai 
pašvaldībai neatkarīgi no atrašanās vietas 
palīdzētu nodrošināt piekļuvi internetam ar 
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taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. el

Grozījums Nr. 74
Matthias Groote

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi turpināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

2. uzsver, ka ir svarīgi paātrināt centienus 
visiem iedzīvotājiem un patērētājiem 
nodrošināt visuresošu piekļuvi ātrgaitas 
internetam, veicinot gan fiksēta, gan 
mobila interneta pieslēguma vienlīdzīgu un 
neatkarīgu no tīkla pieejamību un 
nākamās paaudzes infrastruktūras 
ieviešanu; uzsver, ka tādēļ vajadzīga 
rīcībpolitika, kas ikvienai pašvaldībai 
neatkarīgi no atrašanās vietas palīdzētu 
nodrošināt piekļuvi internetam ar 
taisnīgiem nosacījumiem un par 
konkurētspējīgu cenu, tādējādi gādājot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs nepaliek 
atstumtībā;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
2. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. a aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt centienus, lai ne vien veicinātu 
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visiem iedzīvotājiem pieejamus interneta 
pakalpojumus un to efektīvu 
izmantošanu, bet arī palīdzētu paātrināt 
ekonomisko izaugsmi un novērst digitālo 
atstumtību;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, 
arī atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
aicina Komisiju efektīvi izmantot visus 
pieejamos politikas instrumentus, tostarp, 
Eiropas struktūrfondu un Eiropas 
atveseļošanas plāna līdzekļus un digitālās 
dividendes, lai atbilstīgi jaunajai 
platjoslas pieslēguma stratēģijai 
nodrošinātu ātrgaitas platjoslas 
pieslēgumu visiem, un aicina dalībvalstis 
Eiropas veicināt ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijas attīstību, arī atjauninot 
mērķus attiecībā uz platjoslas pieslēguma 
un ātrgaitas pieslēguma pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību; turklāt aicina Komisiju , 
izmantot visus pieejamos politikas 
instrumentus, tostarp, Eiropas 
struktūrfondu un Eiropas atveseļošanas 
plāna līdzekļus un digitālās dividendes, lai 
atbilstīgi jaunajai platjoslas pieslēguma 
stratēģijai nodrošinātu platjoslas 
pieslēgumu visiem un paplašinātu mobilā 
platjoslas pieslēguma pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atbalstot ieguldījumus platjoslas un 
ātrgaitas pieslēguma pieejamības 
nodrošināšanā atbilstīgi tirgus 
pieprasījumam, vienlaikus veicinot 
tehniskā progresa attīstību un jaunu 
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augstvērtīgu pakalpojumu izveidošanu, 
kam būtu vadošā loma pasaules tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; 
uzskata, ka šo mērķi var īstenot, 
apvienojot dažādas tehnoloģijas, kas
attiecīgajā teritorijā nodrošina 
ekonomiski izdevīgu un videi nekaitīgu 
platjoslas interneta pieslēgumu ar 
pastāvīgu un augstvērtīgu veiktspēju; 
tādēļ mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
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mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību; aicina valstu kompetentās 
iestādes uzraudzīt platjoslas interneta 
pieslēguma lietošanas kvalitāti, lai 
patērētāji varētu izmantot tādas 
lietojumprogrammas kā balss pārraidi 
internetā (VoIP), video tiešraidi (video 
streaming) u.c.;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību; 

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
un pieejamu cenu vajadzētu kļūt 
pieejamam ikvienā mājsaimniecībā Eiropas 
Savienībā; tādēļ mudina Komisiju pārskatīt 
universālā pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

Or. es

Grozījums Nr. 82
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību;

3. uzskata, ka līdz 2013. gadam platjoslas 
interneta pieslēgumam par konkurētspējīgu 
cenu vajadzētu kļūt pieejamam ikvienā 
mājsaimniecībā Eiropas Savienībā; tādēļ 
mudina Komisiju pārskatīt universālā 
pakalpojuma saistības un aicina 
dalībvalstis Eiropas ātrgaitas platjoslas 
interneta stratēģijai pievērsties sparīgāk, arī 
atjauninot mērķus attiecībā uz platjoslas 
pieslēguma un ātrgaitas pieslēguma 
pieejamību; īpašu uzmanību pievērš 
Lisabonas līguma 174. pantam, atzīmējot, 
ka miljoniem ES iedzīvotāju, kas dzīvo uz 
salām, kalnos un mazapdzīvotos reģionos, 
piekļuvi internetam pieņemamā laikā un 
par pieņemamu cenu varētu īstenot, 
izmantojot bezvadu tehnoloģijas, 
piemēram, satelītus, kas nodrošina 
tūlītēju pieslēgšanos interneta 
pamatpakalpojumiem, tikai uzstādot disku 
un lietotāja termināliekārtu;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
3. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. a Atzīmē, ka miljoniem ES iedzīvotāju, 
kas dzīvo uz salām, kalnos un 
mazapdzīvotos reģionos, piekļuvi 
internetam pieņemamā laikā un par 
pieņemamu cenu, varētu īstenot, 
izmantojot bezvadu tehnoloģijas, 
piemēram, satelītus, kas nodrošina 
tūlītēju pieslēgšanos interneta 
pamatpakalpojumiem jebkurā vietā;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Paul Rübig, Angelika Niebler

Rezolūcijas priekšlikums
3. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. a Atzīmē, ka miljoniem ES iedzīvotāju, 
kas dzīvo uz salām, kalnos un 
mazapdzīvotos reģionos, piekļuvi 
internetam pieņemamā laikā un par 
pieņemamu cenu, varētu īstenot, 
izmantojot bezvadu tehnoloģijas, 
piemēram, satelītus, WiFi bezvadu 
internetu, kā arī trešās paaudzes mobilo 
sakaru tehnoloģijas, kas nodrošinātu 
tūlītēju pieslēgšanos interneta 
pamatpakalpojumiem, uzstādot vienīgi 
tehniskajam standartam atbilstīgu 
lietotāju termināliekārtu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
3. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. a atgādina, ka universālā pakalpojuma 
saistībām jākļūst par efektīvu 
nodrošinājumu patērētājiem, vienlaikus 
nekropļojot tirgu un arī papildus 
neapgrūtinot patērētājus un operatorus; 

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
3. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. a atgādina, ka universālā pakalpojuma 
saistību sistēmai jākalpo, lai efektīvi 
nodrošinātu tīkla drošību patērētājiem, 
vienlaikus nekropļojot tirgu un neuzliekot 
papildu slogu patērētājiem un 
operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
3. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. a atzīmē, ka Eiropas Savienības 
kohēzijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, 
tādēļ aicina Komisiju veikt papildu 
pasākumus šā mērķa īstenošanas 
nodrošināšanai lauku reģionos un attālās 
kopienās; uzskata, ka vēl pirms šā mērķa 
īstenošanas šo reģionu iedzīvotājiem par 
konkurētspējīgu cenu ir jānodrošina 
vismaz interneta pamatpakalpojumu 
pieejamība; 

Or. en

Grozījums Nr. 88
Patrizia Toia

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

3. a aicina Komisiju izmantot visus 
pieejamos politikas instrumentus, tostarp, 
Eiropas struktūrfondu un Eiropas 
atveseļošanas plāna līdzekļus un digitālās 
dividendes, lai atbilstīgi jaunajai 
platjoslas pieslēguma stratēģijai 
nodrošinātu platjoslas pieslēgumu visiem 
un paplašinātu mobilā platjoslas 
pieslēguma pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās 
dividendes saskaņota ieviešana, 
nepazeminot tagadējo raidpakalpojumu 
kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 



PE439.243v01-00 46/96 AM\806061LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti; uzsver, ka 
Eiropai ir jāsaglabā vadība bezvadu 
pakalpojumu nozares zinātniskās 
pētniecības un jauninājumu jomā; uzsver 
arī, ka ir svarīgi visās valsts un pašvaldību 
iestādēs un sabiedriskajā transportā 
nodrošināt vispārēju piekļuvi brīvajiem 
sabiedriskajiem tīkliem;

Or. el

Grozījums Nr. 91
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās 
dividendes saskaņota ieviešana, 
nepazeminot tagadējo raidpakalpojumu 
kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi atbalstīt  
progresīvu bezvadu tehnoloģiju ieviešanu
un uzturēt pasaules mobilo sakaru 
līderkontinenta reputāciju; uzsver, ka ir 
svarīgi atbalstīt bezvadu pakalpojumu 
ilgstošu konkurenci un jauninājumus, 
līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 75 % 
mobilo sakaru abonentu būtu trešās (vai 
jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāveicina digitālās dividendes 
koordinēta ieviešana, nepazeminot 
tagadējo raidpakalpojumu kvalitāti; aicina 
Komisiju un ETRG uzraudzīt frekvenču 
spektra piešķiršanu un lietošanu un ziņot 
par konkurences un tirgus attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu mobilo 
platjoslas sakaru lietotāji; atgādina, ka 
jāpaātrina digitālās dividendes saskaņota 
ieviešana, nepazeminot un uzlabojot
tagadējo raidpakalpojumu kvalitāti; 
pieprasa, lai digitālās dividendes 
piešķiršana nediskriminējošā veidā 
paplašinātu platjoslas pieslēguma 
pieejamību un uzlabotu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu 
pieejami ātrgaitas bezvadu tīkla 
pakalpojumi; ka ir svarīgi atbalstīt 
bezvadu pakalpojumu ilgstošu konkurenci
un jauninājumus; atgādina, ka 
nediskriminējošā veidā jāpaātrina digitālās 
dividendes saskaņota ieviešana , 
nepazeminot tagadējo raidpakalpojumu 
kvalitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka nediskriminējošā veidā
jāpaātrina digitālās dividendes saskaņota 
ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka nediskriminējošā veidā
jāpaātrina digitālās dividendes saskaņota 
ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka nediskriminējošā veidā
jāpaātrina digitālās dividendes saskaņota 
ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu 
ātrgaitas mobilo sakaru tīklu lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
saskaņota ieviešana, nepazeminot tagadējo 
raidpakalpojumu kvalitāti;

4. uzsver, ka Eiropai ir svarīgi uzturēt 
pasaules mobilo sakaru līderkontinenta 
reputāciju, līdz 2015. gadam nodrošinot, ka 
75 % mobilo sakaru abonentu būtu trešās 
(vai jaunākas) paaudzes sakaru lietotāji; 
atgādina, ka jāpaātrina digitālās dividendes 
koordinēta ieviešana, nepazeminot 
tagadējo raidpakalpojumu kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a uzsver, ka digitālā dividende sava 
plašā spektra dēļ ir ārkārtīgi svarīga, lai 
nodrošinātu ekonomisko, sociālo un 
kultūras attīstību; mudina Komisiju 
apzināties esošo, ļoti izplatīto, 
konkurētspējīgo un ekonomiski veiksmīgo 
platformu, piemēram, digitālās virszemes 
televīzijas, nozīmi un veicināt to attīstību, 
vienlaikus arī atvieglojot citu tehnoloģiju 
attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a atgādina, ka koordinēti jāpaātrina 
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digitālās dividendes spektra saskaņota 
ieviešana, lai nodrošinātu esošo un 
plānoto frekvenču spektra paralēlu 
lietošanu un pilnveidotu šā vērtīgā 
resursa izmantošanu jaunu pakalpojumu 
sniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a atgādina, ka koordinēti jāpaātrina 
digitālās dividendes spektra saskaņota 
ieviešana, lai nodrošinātu esošo un 
plānoto frekvenču spektra paralēlu 
lietošanu un pilnveidotu šā vērtīgā 
resursa izmantošanu jaunu pakalpojumu, 
piemēram, platjoslas mobilo sakaru 
pakalpojumu, sniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a atgādina, ka koordinēti jāpaātrina 
digitālās dividendes spektra saskaņota 
ieviešana, lai nodrošinātu esošo un 
plānoto frekvenču spektra paralēlu 
lietošanu un pilnveidotu šā vērtīgā 
resursa izmantošanu jaunu pakalpojumu, 
piemēram, platjoslas mobilo sakaru 
pakalpojumu, sniegšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a aicina Radiofrekvenču spektra 
komiteju atrisināt praktiskus un tehniskus 
jautājumus, lai pietiekami elastīgi 
nodrošinātu spektra savlaicīgu 
pieejamību, lai atvieglotu jauno 
tehnoloģiju un pakalpojumu, tostarp, 
mobilo platjoslas sakaru, ieviešanu un 
īstenotu „2015.eu” programmas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a mudina Komisiju apzināties esošo, 
ļoti izplatīto, konkurētspējīgo un 
ekonomiski veiksmīgo platformu, 
piemēram, digitālās virszemes televīzijas 
nozīmi un veicināt to attīstību, paplašinot 
to izmantošanu, kā arī atvieglojot citu 
jaunu tehnoloģiju attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a uzsver, ka internetam ir svarīga loma 
izglītībā un sociālās atstumtības 
novēršanā;

Or. sv

Grozījums Nr. 106
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a Komisijai ir jāveic ietekmes 
novērtējums, lai pārbaudītu, kā ES 
iespējams plašā mērogā  īstenot 
pārnesamību.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. a uzskata, ka līdz 2015. visus Eiropas 
pētniecības institūtus un infrastruktūras 
savienos superātri ātrgaitas sakaru tīkli, 
veidojot vienotu Eiropas pētniecības 
kopienas iekšējo tīklu; 

Or. el
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Grozījums Nr. 108
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
4. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

mm 4. b uzsver, ka arī turpmāk jāizvērtē un 
jāizpēta frekvenču spektra esošajiem un 
jaunajiem lietotājiem radītie iespējamie 
traucējumi, lai mazinātu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
4. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. b uzsver, ka arī turpmāk jāizvērtē un 
jāizpēta  frekvenču spektra esošajiem un 
jaunajiem lietotājiem radītie iespējamie 
traucējumi, lai mazinātu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. b uzsver, ka arī turpmāk jāizvērtē un 
jāizpēta  frekvenču spektra esošajiem un 
jaunajiem lietotājiem radītie iespējamie 
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traucējumi, lai mazinātu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, dalībvalstīm jācenšas 
nodrošināt, ka līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību būtu pieslēgtas ātrgaitas 
tīklam; tomēr uzsver, ka, lai gan platjoslas 
ātrgaitas sakaru ieviešanas mērķis ir 
lietderīgs, patiesais pamudinājums 
uzlabot sakarus visiem iedzīvotājiem ir 
eksperimenti un pielāgošanās tirgus 
pieprasījumam; uzsver, ka ar valsts 
atbalstu nepieciešamības gadījumā 
jāatbalsta ne vien plašāk izplatīto 
platjoslas sakaru ieviešanu visiem 
iedzīvotājiem Eiropā, bet arī jaunu 
tehnoloģiju attīstība un ES vadība 
jauninājumu jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 112
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam;

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam un ka jāveic pasākumi, lai 
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nodrošinātu jauno tehnoloģiju piedāvāto 
informācijas un sakaru resursu, tostarp 
platjoslas sakaru, pilnīgu pieejamību 
iedzīvotājiem, kas dzīvo attālākos 
reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 113
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību, un 100 % līdz 
2020. gadam, vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; atgādina, ka ir svarīga 
atbilstīga politika, kas veicinātu šā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamos liela apjoma 
publiskos un privātos ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Angelika Niebler, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; atgādina, ka ir svarīga 
atbilstīga politika, kas veicinātu šā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamos liela apjoma 
publiskos un privātos ieguldījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; uzsver, ka Eiropas 
politikai jāveicina šā mērķa sasniegšanai 
nepieciešamie liela apjoma publiskie un 
privātie ieguldījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Paul Rübig

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; atgādina, ka ir svarīga 
atbilstīga politika, kas veicinātu šā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamos liela apjoma 
publiskos un privātos ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vicky 
Ford

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; atgādina, ka ir svarīga 
atbilstīga politika, kas veicinātu šā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus 
un konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; uzsver, ka īpaša 
uzmanība jāvelta maznodrošinātām 
sabiedrības grupām, it īpaši personām, 
kam ir skolas vecuma bērni un personām 
ar ierobežotu kustību spēju;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; uzsver, ka dalībvalstīm 
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jāveic šā Eiropas mērķa sasniegšanai 
nepieciešamie pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 %  
mājsaimniecību visos ES reģionos
vajadzētu būt pieslēgtām ātrgaitas tīklam 
un ka optiskās šķiedras kabeļiem tieši ir 
jāsavieno pēc iespējas vairāk 
mājsaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, 50 % ES mājsaimniecību 
vajadzētu būt spējīgām sasniegt ātrumu 
apmēram 100 Mbps; attālos reģionos, 
kalnos un uz salām šai attiecībai jābūt 
vismaz 25 %; 

Or. el
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Grozījums Nr. 122
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam, lai veicinātu tiešo 
lietotāju prasmju attīstību atbilstīgi 
patērētāju gaidām un vajadzībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 123
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
superātram ātrgaitas tīklam; 

Or. en

Grozījums Nr. 124
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
ātrgaitas tīklam; 

5. uzskata, ka, interneta pieejamībai kļūstot 
arvien plašākai, līdz 2015. gadam 50 % ES 
mājsaimniecību vajadzētu būt pieslēgtām 
superātram ātrgaitas tīklam; 
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
5. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. a Aicina Komisiju veicināt interneta 
operatoru konkurenci, lai nodrošinātu 
ātrāku un lētāku piekļuvi internetam;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
5. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. a uzskata, ka, pirmkārt, īpaši jāatbalsta 
mājas platjoslas sakari, ņemot vērā fiksēto 
un mobilo sakaru tīklu piedāvātās 
iespējas, un, otrkārt, ir jāatbalsta arī 
trešās paaudzes un nākotnes sakaru tīklu 
attīstība, paturot parātā, ka Eiropa ir 
vadošais reģions mobilo sakaru nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Angelika Niebler, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 



PE439.243v01-00 62/96 AM\806061LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci; pieprasa, lai 
izstrādājot norādījumus par tiesību aktu
telesakaru jomā piemērošanu attiecībā uz 
nākamās paaudzes piekļuves tīkliem 
(NGA),  lai paātrinātu šo tīklu ieviešanu, 
pilnībā īstenotu direktīvās ieviestās 
koncepcijas; uzskata, ka tādēļ Komisijai 
jāpārskata pašreizējā pieeja NGA 
noteikumiem un jāpārvērtē pašreizējais 
projekts par NGA ieteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa pilnībā īstenot ES regulējumu
telesakaru jomā, pilnvarot valstu
reglamentējošās iestādes un transponēt ar 
telesakaru jomu saistītos tiesību aktus, 
tostarp jaunos noteikumus par nākamās 
paaudzes piekļuves tīklu (NGA) 
funkcionālo nošķiršanu un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus un veicina
konkurenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa pilnībā īstenot ES regulējumu
telesakaru jomā, pilnvarot valstu
reglamentējošās iestādes un transponēt ar 
telesakaru jomu saistītos tiesību aktus, 
tostarp jaunos noteikumus par nākamās 
paaudzes piekļuves tīklu (NGA) 
funkcionālo nošķiršanu un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus un veicina
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Vicky Ford

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa pilnībā īstenot ES regulējumu
telesakaru jomā, pilnvarot valstu
reglamentējošās iestādes un transponēt ar 
telesakaru jomu saistītos tiesību aktus, 
tostarp jaunos noteikumus par nākamās 
paaudzes piekļuves tīklu (NGA) 
funkcionālo nošķiršanu un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus un 
konkurenci; 

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa pilnībā īstenot ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus un pilnvarot valstu
reglamentējošās iestādes; 

Or. en

Grozījums Nr. 132
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt un pilnībā īstenot ar 
telesakaru jomu saistītos tiesību aktus, kuri 
nodrošina stabilu normatīvo vidi, kas 
stimulē ieguldījumus un veicina
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas stimulē ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

6. aicina dalībvalstis jau pirms paredzētā 
termiņa transponēt ar telesakaru jomu 
saistītos tiesību aktus, jo īpaši jaunos 
noteikumus par nākamās paaudzes 
piekļuves tīkliem (NGA) un par frekvenču 
spektru, kuri nodrošina stabilu normatīvo 
vidi, kas veicina ieguldījumus, vienlaikus 
saglabājot konkurenci;

Or. el

Grozījums Nr. 134
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a uzsver, ka drīzumā ir jāīsteno tiesību 
akti un turpmākās reformas telesakaru 
jomā, lai padarītu pieejamas dažādas 
infrastruktūras, jaunus operatorus un 
pakalpojumus, tādējādi uzlabojot 
platjoslas pieslēguma izplatību un 
pieejamību, atgādinot, ka jauni 
piedāvājumi un pakalpojumi visiem 
pašreizējos dalībniekiem liek konkurēt 
cenu un pakalpojumu ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a aicina dalībvalstis pastiprināt 
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centienus, lai IST tīklu, produktu un 
pakalpojumu tirgū rosinātu konkurenci 
un vienoto tirgu paplašinātu ar 
informācijas sabiedrībai domātiem 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a aicina dalībvalstis pastiprināt 
centienus, lai IST tīklu, produktu un 
pakalpojumu tirgū rosinātu konkurenci 
un vienoto tirgu paplašinātu ar 
informācijas sabiedrībai domātiem 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Sajjad Karim

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a aicina dalībvalstis pastiprināt 
centienus, lai IST tīklu, produktu un 
pakalpojumu tirgū rosinātu konkurenci 
un vienoto tirgu paplašinātu ar 
informācijas sabiedrībai domātiem 
pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina dalībvalstis pastiprināt 
centienus, lai IST tīklu, produktu un 
pakalpojumu tirgū rosinātu konkurenci 
un vienoto tirgu paplašinātu ar 
informācijas sabiedrībai domātiem 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a uzskata, ka ir jāpalielina regulatīvās 
koordinēšanas efektivitāte, iespējami 
drīzāk nodrošinot ETRG pilnvērtīgu 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
6. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

mm 6. b aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. b aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim

Rezolūcijas priekšlikums
6. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. b aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
6. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. b aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
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atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
6. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. a aicina ieinteresētās puses sakaru tīklu 
ierīkošanai izvēlēties atvērtus modeļus, lai 
atbalstītu jauninājumus un veicinātu 
pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Giles Chichester

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

6. a atgādina, ka regulējumam jābūt 
pārredzamam un paredzamam un aicina 
Komisiju arī turpmāk, izstrādājot ar 
likumdošanu saistītas un nesaistītas 
iniciatīvas, ievērot labāka regulējuma 
principus, īpaši ar mērķtiecīgu un 
savlaicīgu ietekmes novērtējumu 
palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu 
ar specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai 
konkurences tiesības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 148
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 

svītrots
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attīstību nozares iepriekšējo regulējumu 
ar specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai 
konkurences tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu 
ar specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai 
konkurences tiesības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu 
ar specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 
tiesības;

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķi ir 
veicināt elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu konkurenci, lai tādējādi 
veicinātu iekšējā tirgus attīstību un
kalpotu Eiropas iedzīvotāju interesēm; lai 
īstenotu šos mērķus, reglamentējošās 
iestādes uzliek iepriekšējās 
reglamentējošas saistības tikai gadījumos, 
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kad konkurence nav efektīva un 
ilgtspējīga, un atvieglo tās, tiklīdz 
konkurence kļūst efektīva un ilgtspējīga;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Matteo Salvini

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 
tiesības;

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķi ir 
veicināt elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu konkurenci, lai tādējādi 
veicinātu iekšējā tirgus attīstību un
kalpotu Eiropas iedzīvotāju interesēm; lai 
īstenotu šos mērķus, reglamentējošās 
iestādes uzliek iepriekšējās 
reglamentējošās saistības tikai gadījumos, 
kad konkurence nav efektīva un 
ilgtspējīga, un atvieglo tās, tiklīdz 
konkurence kļūst efektīva un ilgtspējīga;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gunnar Hökmark

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu
ar specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķi ir 
veicināt elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu konkurenci, lai tādējādi 
pilnveidotu iekšējā tirgus darbību un
kalpotu Eiropas iedzīvotāju interesēm; Tā 
kā elektronisko sakaru tirgu galējais 
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tiesības; mērķis ir, lai tos regulētu tikai 
konkurences tiesības, reglamentējošās 
iestādes uzliek iepriekšējās 
reglamentējošas saistības tikai gadījumos, 
kad konkurence nav efektīva un 
ilgtspējīga, un atvieglo tās, tiklīdz 
konkurence kļūst efektīva un ilgtspējīga;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai
konkurences tiesības;

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķi ir 
veicināt elektronisko sakaru tīklu un 
pakalpojumu konkurenci, lai tādējādi 
veicinātu iekšējā tirgus attīstību un
kalpotu iedzīvotāju interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķi ir 
veicināt iekšējā tirgus attīstību un 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu
konkurenci un tādējādi kalpotu 
iedzīvotāju interesēm; pēc šo mērķu 
īstenošanas reglamentējošās iestādes 
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konkurences tiesības; pakāpeniski atvieglo regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 
tiesības;

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķis ir 
veicināt ieguldījumus, konkurenci un 
jauninājumus, atvieglojot sākotnējo 
regulējumu tad, kad ir panākta efektīva
konkurence;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 
tiesības;

7. atgādina, ka elektroniskos sakarus 
reglamentējošo jauno noteikumu mērķis ir 
veicināt ieguldījumus, konkurenci un 
jauninājumus, atvieglojot sākotnējo 
regulējumu tad, kad ir panākta efektīva 
konkurence;

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai 
konkurences tiesības;

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem pakāpeniski 
sašaurināt tiktāl, ka elektronisko sakaru 
jomu visbeidzot regulētu tikai konkurences 
tiesības;

7. atgādina, ka viens no elektroniskos 
sakarus reglamentējošo jauno noteikumu 
mērķiem ir līdz ar tirgus konkurences 
attīstību nozares iepriekšējo regulējumu ar 
specifiskiem noteikumiem atvieglot un
pakāpeniski sašaurināt tiktāl, ka 
elektronisko sakaru jomu visbeidzot
regulētu tikai konkurences tiesības;

Or. el
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Grozījums Nr. 159
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
7. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. a uzsver, ka infrastruktūras 
konkurences politika ir jāsamēro ar 
politiku, kas visām kopienām neatkarīgi 
no atrašanās vietas par konkurējošām 
cenām nodrošina savlaicīgu piekļuvi 
pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot, ka 
neviens Eiropas iedzīvotājs netiek 
atstumts;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. a atgādina, ka savstarpējā 
izmantojamība un pieejamība ir cieši 
saistītas un veido efektīvas informācijas 
sabiedrības pamatus, nodrošinot 
produktu, pakalpojumu, infrastruktūru 
savienojamību, lai Eiropas iedzīvotāji 
varētu piekļūt pakalpojumiem un datiem 
neatkarīgi no lietotās programmatūras; 
šajā saistībā atgādina, ka savstarpēju 
izmantojamību un pieejamību nodrošina 
sadarbspējas sistēmā paredzētais atvērtais 
standarts V1.0;

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi;

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzskata, ka it īpaši vecākiem cilvēkiem un 
personām ar zemāku ienākumu līmeni ir 
vajadzīgas digitālo prasmju programmas; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis novērst gaidāmo 
otro „digitālo plaisu”, dažādu sabiedrības
grupu savstarpējās atšķirības interneta 
lietošanas prasmju ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi;

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka digitālās prasmes varētu 
palīdzēt nelabvēlīgā sociālā stāvoklī 
esošām personām iekļauties sabiedrībā un 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi un līdz 
2020. gadam novērst to pilnībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi;

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi; 
uzsver, ka ar šo jauno tehnoloģiju 
palīdzību jāveicina tālmācība un 
mūžizglītība;

Or. el

Grozījums Nr. 164
Giles Chichester

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes ir izšķirīgi 
svarīgas, un ka tās attiecīgā līmenī 
vajadzētu nodrošināt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi;

8. uzstāj, ka integrētas digitālas sabiedrības 
pastāvēšanai digitālās prasmes un izpratne
ir izšķirīgi svarīgas, un ka tās attiecīgā 
līmenī vajadzētu nodrošināt un stimulēt 
vēlmi tās attīstīt visiem ES pilsoņiem; 
uzsver, ka ļoti svarīga ir apņemšanās līdz 
2015. gadam digitālās kompetences un 
prasmju trūkumu samazināt uz pusi;

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
8. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. a uzskata, ka „2015.eu” stratēģijai ar 
labāku un pieejamāku izglītības un 
apmācību programmu palīdzību jāveido 
aktīva zināšanu sabiedrība, būtiski 
paplašinot augstākās izglītības un 
mūžizglītības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
8. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. a aicina Komisiju nākt klajā ar digitālu 
plānu tiešsaistes komercdarbības 
veicināšanai, kura galvenais mērķis ir 
alternatīvu risinājumu piedāvāšana tiem 
cilvēkiem, kas zaudējuši darbu pašreizējās 
krīzes apstākļos; šajā plānā jāiekļauj 
programmatūra un aparatūra par 
pieejamu cenu, kā arī interneta 
bezmaksas pieslēgums un bezmaksas 
konsultācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Patrizia Toia

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

8. a norāda, ka viena no Eiropas jaunās
digitālās programmas vērtībām ir 
konkrēta sociālā dimensija; tā patiesībā ir 
ne vien katra indivīda, bet arī visas 
sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanas 
līdzeklis; tādēļ aicina Komisiju rīkot 
pozitīvus veicināšanas pasākumus maz 
apmācītām sabiedrības grupām, vecākiem 
cilvēkiem, invalīdiem un visu minoritāšu 
grupām, lai viņi iegūtu prasmes rīkoties 
ar jaunajiem saziņas līdzekļiem un varētu 
izmantot visus sabiedriskos 
pakalpojumus;

Or. it

Grozījums Nr. 168
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
8. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. a uzsver, ka, lai apmierinātu lietotāju 
pieprasījumu un gaidas, Eiropas 
digitālajai programmai preses nozares 
izaugsmei un konkurētspējai jānodrošina 
atbilstīgi tirgus un juridiskie noteikumi, 
tostarp autortiesību aizsardzība, 
konkurētspējīgs reklāmas tirgus un 
jāatceļ PVN, lai nostiprinātu izdevēju 
ieguldījumus digitālajā saturā un 
jauninājumu attīstībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas 
interneta pieslēgumam jābūt visās 
pamatskolās un vidusskolās;

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas 
interneta pieslēgumam un IST apmācībai  
jābūt visās pamatskolās un vidusskolās, un 
e-mācībām jākļūst par mūžizglītības daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas 
interneta pieslēgumam jābūt visās 
pamatskolās un vidusskolās;

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas 
interneta pieslēgumam ar reģionālās un 
kohēzijas politikas atbalstu jābūt visās 
pamatskolās un vidusskolās;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka līdz 2015. gadam ātrgaitas 
interneta pieslēgumam jābūt visās 
pamatskolās un vidusskolās;

9. uzsver, ka līdz 2013. gadam drošam un 
kvalitatīvam interneta pieslēgumam, bet
līdz 2015. gadam ātrgaitas interneta 
pieslēgumam jābūt visās pamatskolās un 
vidusskolās;
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Or. en

Grozījums Nr. 172
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
9. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. a ierosina īstenot rīcības plānu, lai 
nodrošinātu IST integrāciju mācību 
procesā, un skolotājiem tas kļūtu par 
mācību procesa neatņemamu sastāvdaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
9. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. a uzsver, ka platjoslas pieslēgumam ir 
svarīga loma Eiropas iedzīvotāju veselības 
aprūpes jomā, jo tas piedāvā efektīvas 
veselības informācijas tehnoloģijas, 
uzlabo veselības aprūpes kvalitāti, 
paplašina veselības aprūpes ģeogrāfisko 
pieejamību lauku reģionos, uz salām, 
kalnos un mazapdzīvotos reģionos, īpaši 
atvieglojot vecāku cilvēku un invalīdu 
mājas aprūpi, izvairoties no nevajadzīgām 
procedūrām un pacientu pārvietošanu, 
kas izmaksā dārgi;

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „Digitālās kompetences rīcības 
plānu”, tajā noteikti iekļaujot:  speciālas 
digitālās kompetences mācības grupām, 
kas pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
studentus iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, un 
vienotu ES IST prasmju sertifikācijas 
sistēmu;

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „e-iekļaušanas rīcības plānu”, tajā 
noteikti iekļaujot:  speciālas digitālās 
kompetences mācības grupām, kas 
pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
studentus iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu; IST 
nozares, it īpaši programmatūras 
ražotāju, iesaistīšanu lietotājam 
draudzīgu produktu izstrādē un vienotu 
ES IST prasmju sertifikācijas sistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 175
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „Digitālās kompetences rīcības 
plānu”, tajā noteikti iekļaujot:  speciālas 
digitālās kompetences mācības grupām, 
kas pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
studentus iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, un 
vienotu ES IST prasmju sertifikācijas 

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „Digitālās kompetences rīcības 
plānu”, tajā noteikti iekļaujot:  digitālās 
kompetences visos izglītības līmeņos, lai 
attīstītu digitālās prasmes un apgūtu 
jaunās tehnoloģijas; speciālas digitālās 
kompetences mācības grupām, kas 
pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
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sistēmu; studentus iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, un 
vienotu ES IST prasmju sertifikācijas 
sistēmu;

Or. nl

Grozījums Nr. 176
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „Digitālās kompetences rīcības 
plānu”, tajā noteikti iekļaujot:  speciālas 
digitālās kompetences mācības grupām, 
kas pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
studentus iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, un 
vienotu ES IST prasmju sertifikācijas 
sistēmu;

10. ierosina ES un dalībvalstu līmenī sākt 
īstenot „Digitālās kompetences rīcības 
plānu”, tajā noteikti iekļaujot:  speciālas 
digitālās kompetences mācības grupām, 
kas pakļautas atstumtības riskam, stimulus 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo prasmju 
apguvi, viseiropas iniciatīvu „Internetā 
rīkojies gudri!”, kas visus skolēnus un 
studentus, tostarp arī mūžizglītībā un 
profesionālajā apmācībā iesaistītās 
personas, iepazīstinātu ar drošu IST un 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, un 
vienotu ES IST prasmju sertifikācijas 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a uzskata, ka digitālo prasmju apguvei 
jābūt ES politikas galvenajam aspektam, 
jo tās ir Eiropas inovāciju sabiedrības 
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galvenais virzītājspēks, un tādēļ ES un tās 
dalībvalstīm, pilnībā izmantojot 
informācijas un sakaru tehnoloģiju 
piedāvātās stratēģiskās un rīcības 
iespējas, jānodrošina, ka Eiropas 
darbaspēka zināšanas, kompetence, 
prasmes un radošums atbilstu 
visaugstākajiem pasaules standartiem un 
tiktu pastāvīgi atjaunotas efektīvas 
mūžizglītības gaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
10. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a uzsver, ka ir jārīko sabiedrības
digitālās informēšanas kampaņa, lai 
vidēja vecuma cilvēkiem, īpaši vecākiem 
ar bērniem, nodrošinātu digitālās un 
interneta pamatzināšanas, pietuvinot viņu 
zināšanas IT jomā jaunākās paaudzes 
zināšanu līmenim, lai viņi sev un saviem 
ģimenes locekļiem internetā varētu 
nodrošināt privātās dzīves un datu 
attiecīgu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a pievērš uzmanību apstāklim, ka 
Eiropas darba tirgū trūkst 400 000 IT 
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speciālistu un aicina dalībvalstis veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai iedvesmotu 
jaunos speciālistus izvēlēties karjeru IT 
jomā; tajā pašā laikā aicina dalībvalstis 
lielāku uzmanību veltīt savu valstu 
pamatskolas dabaszinātņu, piemēram, 
matemātikas un fizikas, izglītības 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. a uzskata, ka ir jāsāk rīkoties, lai ļoti 
īsā vai vidējā termiņā steidzami atrisinātu 
IST prasmju trūkuma problēmu Eiropā; 
tā kā būs vajadzīga labāka datu bāze e-
prasmju uzraudzībai, aicina ES iestādes 
turpināt darbu pie šādas datu bāzes 
izveidošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis; tomēr uzsver, 
ka nedrīkst būt atšķirības starp tiesībām 
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digitālajā vidē un reālajā dzīvē un ka 
tiesības digitālajā vidē jāpielīdzina 
vispārējo cilvēktiesību sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā 
par iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus 
vajadzētu informēt, ka viņu pamattiesības
tiek iemērotas arī digitālajā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis; iesaka ar 
speciāla juridiskā pamata palīdzību 
nostiprināt šīs tiesības direktīvā;

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām un pienākumiem
digitālajā vidē vajadzētu informēt īpašā 
Eiropas hartā par iedzīvotāju un patērētāju 
tiesībām un pienākumiem digitālajā vidē, 
attiecīgi konsolidējot un atjauninot 
Kopienas acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
viņu pamattiesībām un pienākumiem
digitālajā vidē vajadzētu informēt īpašā 
Eiropas hartā par iedzīvotāju un patērētāju 
tiesībām digitālajā vidē, attiecīgi 
konsolidējot un atjauninot Kopienas 
acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 11. uzsver, ka visus ES iedzīvotājus par 
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viņu pamattiesībām digitālajā vidē 
vajadzētu informēt īpašā Eiropas hartā par 
iedzīvotāju un patērētāju tiesībām 
digitālajā vidē, attiecīgi konsolidējot un 
atjauninot Kopienas acquis;

viņu pamattiesībām un pienākumiem
digitālajā vidē vajadzētu informēt īpašā 
Eiropas hartā par iedzīvotāju un patērētāju 
tiesībām digitālajā vidē, attiecīgi 
konsolidējot un atjauninot Kopienas 
acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Philippe Lamberts Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. a aicina Komisiju ziņot par interneta 
bloķēšanas un filtrēšanas attīstību, un 
šādu noteikumu ietekmi uz interneta 
lietotāju tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka privātuma 
aizsardzība ir pamatvērtība un ka visiem 
lietotājiem vajadzētu būt iespējai kontrolēt 
savus personas datus, tostarp viņiem 
vajadzētu būt „tiesībām tikt aizmirstam” 
(tiesībām uz personas datu dzēšanu); tādēļ 
aicina Datu aizsardzības direktīvu pielāgot 
tagadējai digitālajai videi;

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka privātuma 
aizsardzība ir pamatvērtība un ka visiem 
lietotājiem vajadzētu būt iespējai kontrolēt 
savus personas datus, tostarp viņiem 
vajadzētu būt „tiesībām tikt aizmirstam” 
(tiesībām uz personas datu dzēšanu) un 
„tiesībām pārraidīt savus datus”; tādēļ 
aicina Datu aizsardzības direktīvu pielāgot 
tagadējai digitālajai videi;
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Or. en

Grozījums Nr. 189
Ivo Belet

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka 
privātuma aizsardzība ir pamatvērtība un 
ka visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai 
kontrolēt savus personas datus, tostarp 
viņiem vajadzētu būt „tiesībām tikt 
aizmirstam” (tiesībām uz personas datu 
dzēšanu); tādēļ aicina Datu aizsardzības 
direktīvu pielāgot tagadējai digitālajai 
videi;

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka 
privātuma aizsardzība ir pamatvērtība un 
ka visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai 
kontrolēt savus personas datus, tostarp 
viņiem vajadzētu būt „tiesībām tikt 
aizmirstam” (tiesībām uz personas datu 
dzēšanu); tādēļ aicina Datu aizsardzības 
direktīvu pielāgot tagadējai digitālajai 
videi; norāda, ka attiecībā uz 
nepilngadīgām personām un jauniešiem 
ir vajadzīgas īpaša pieeja;

Or. nl

Grozījums Nr. 190
Matthias Groote

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka 
privātuma aizsardzība ir pamatvērtība un 
ka visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai 
kontrolēt savus personas datus, tostarp 
viņiem vajadzētu būt „tiesībām tikt 
aizmirstam” (tiesībām uz personas datu 
dzēšanu); tādēļ aicina Datu aizsardzības 
direktīvu pielāgot tagadējai digitālajai 
videi;

12. pauž nelokāmu pārliecību, ka 
privātuma aizsardzība ir pamatvērtība un 
ka visiem lietotājiem jābūt iespējai 
kontrolēt savus personas datus, tostarp 
viņiem vajadzētu būt „tiesībām tikt 
aizmirstam” (tiesībām uz personas datu 
dzēšanu); tādēļ aicina Datu aizsardzības 
direktīvu pielāgot tagadējai digitālajai 
videi;

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
12. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. a uzsver, ka ir svarīgi, lai digitālo 
pakalpojumu lietotāji varētu uzticēties 
informācijas sabiedrības sniegtajiem 
pakalpojumiem, un no šāda viedokļa 
raugoties, aicina visas ieinteresētās puses 
uz visaptverošu sadarbību, lai nodrošinātu 
digitālo pakalpojumu lietotāju personas 
datu un privātās dzīves drošību un 
aizsardzību; aicina Komisiju  paplašināt 
ENISA pilnvaras un kompetences jomas, 
lai veicinātu Eiropas Informācijas 
infrastruktūras aizsardzības rīcības plānā 
izvirzīto mērķu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu; tādēļ 
aicina Komisiju veikt noteiktas papildu 
darbības, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības kibertelpu, iesaistītu šajā jomā 
citas valstis un paplašinātu sadarbību 
starpvalstu līmenī, un mudina visas 
dalībvalstis ratificēt un īstenot Eiropas 
Padomes Konvenciju par 
kibernoziegumiem; atgādina, ka gandrīz
puse Eiropas valstu šo Konvenciju vēl nav 
ratificējušas;
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Or. en

Grozījums Nr. 193
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem, ņemt 
vērā saistībā ar visiem jauna veida 
pārkāpumiem kibernoziegumu jomā 
ierosinātās lietas, personu datu 
nelikumīgu izmantošanu, vajāšanu 
internetā un nevēlamu materiālu 
sūtīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus, uzmākšanos tiešsaistē
un surogātpastu un mudina visas 
dalībvalstis saprātīgā termiņā ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

Or. el
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Grozījums Nr. 195
Adina-Ioana Vălean

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
krāpšanu tiešsaistes reklāmas jomā un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
apkarot kibernoziegumus un surogātpastu 
un mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Catherine Trautmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt 
Konvenciju par kibernoziegumiem;

13. aicina Komisiju turpināt apkarot 
kibernoziegumus un surogātpastu un 
mudina visas dalībvalstis ratificēt Eiropas 
Padomes Konvenciju par 
kibernoziegumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 198
Matthias Groote

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a aicina visas dalībvalstis nodrošināt 
lietotāju informācijas un vārda brīvību 
un, pat cīnoties pret noziegumiem 
internetā, atturēties pārkāpt šīs 
pamattiesības, bloķējot piekļuvi 
internetam;

Or. de

Grozījums Nr. 199
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a aicina Padomi un Komisiju izstrādāt 
visaptverošu stratēģiju cīņai pret 
kibernoziegumiem, tostarp, turpinot nesen 
sāktās iniciatīvas nopietnu noziegumu un 
terorisma draudu atklāšanai un izveidojot 
ES digitālo platformu cilvēku 
tirdzniecības, identitātes zagļu un 
nelikumīgas identitātes izmantošanas 
upuru atbalstam;

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a aicina Komisiju novērtēt vairāku 
dalībvalstu veikto pasākumu, kuru mērķis 
ir ierobežot ļaunprātīgas informācijas 
izplatīšanu un apmaiņu, piemēram, 
tiešsaistes spēļu vai attēlu, kas slavina 
vardarbību pret neaizsargātākajām 
personām (sievietēm un bērniem), 
terorismu un pedofiliju, likumību un 
efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 201
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a uzsver, ka ir svarīgi ieviest 
elektronisko parakstu un privātu kodu 
(PKI) infrastruktūru, lai visā Eiropā droši 
varētu veikt e-valdības pakalpojumus, un 
aicina Komisiju izveidot Eiropas 
Ratifikācijas iestāžu vārteju, lai 
nodrošinātu elektronisko parakstu 
savstarpējo izmantojamību starpvalstu 
līmenī;

Or. de
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Grozījums Nr. 202
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

99 13. a aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai droša elektroniskā identifikācija būtu 
pieejama visiem Eiropas iedzīvotājiem;

Or. es

Grozījums Nr. 203
Henri Weber

Rezolūcijas priekšlikums
13. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. a uzsver, ka visaptverošas, līdzdalīgas 
un iekļaujošas Eiropas Savienības 
digitālās programmas īstenošanai 
ārkārtīgi svarīga ir visu iedzīvotāju 
nediskriminējoša piekļuve pakalpojumiem 
un šo pakalpojumu efektīva savstarpējā 
izmantojamība;

Or. fr


