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Grozījums Nr. 1
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti,

Or. hu

Grozījums Nr. 2
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
4.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2002/58/EK 
(2002. gada 12. jūlijs) par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē;

Or. hu

Grozījums Nr. 3
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas Ziņojumu par 
jaunu Eiropas digitālo programmu  -
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2015.eu (2009/2225(INI)),

Or. en

Grozījums Nr. 4
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā lietiskais internets var 
apmierināt visas sabiedrības un 
iedzīvotāju vajadzības, ir jāveic pētījums 
par to, lai noskaidrotu, kādas ir šīs 
vajadzības un kādos gadījumos bažas par 
personas privātumu un informāciju un to 
jutīgums var bloķēt lietojumprogrammu 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. ņemot vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā un 
Eiropas uzņēmumu pētniecības un 
jauninājumu centienu sekmēšanā; 

B. ņemot vērā to, ka informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir 
veicinājušas gan ekonomisko izaugsmi, 
gan pētniecību, kā arī Eiropas pilsoņu 
novatorismu un radošumu;

Or. en



AM\813063LV.doc 5/58 PE440.038v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 6
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. ņemot vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā un 
Eiropas uzņēmumu pētniecības un 
jauninājumu centienu sekmēšanā;

B. ņemot vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi 
sociālās attīstības un ekonomikas 
izaugsmes veicināšanā un Eiropas valsts 
un privāto iestāžu pētniecības un 
jauninājumu centienu sekmēšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. ņemot vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā un 
Eiropas uzņēmumu pētniecības un 
jauninājumu centienu sekmēšanā;

B. ņemot vērā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā un 
pētniecības un jauninājumu centienu 
sekmēšanā Eiropas Savienībā;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā dažādas patērētāju grupas ir 
paudušas lielas bažas par neskaitāmajām 
iespējām ļaunprātīgi izmantot šo 
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tehnoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā 
vienots modelis, lai noteiktu un 
pastiprinātu sistēmas pārvaldību, tiesību uz 
privāto dzīvi ievērošanu, personas datu un 
patērētāju informācijas vākšanu un 
glabāšanu;

C. tā kā Eiropas Savienībai būtu jāizstrādā 
vienots modelis, lai noteiktu un 
pastiprinātu sistēmas pārvaldību, 
konfidencialitāti, informācijas drošību, 
ētisku pārvaldību, tiesību uz privāto dzīvi 
ievērošanu, personas datu un patērētāju 
informācijas vākšanu un glabāšanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā termins „lietiskais internets” 
attiecas uz lietām (gan elektronisko, gan 
plaša pielietojuma objektu), kuras var 
attālināti nolasīt, atpazīt, adresēt, atrast 
un/vai kontrolēt caur internetu, to 
vispārējā nozīmē;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma
lietiskā interneta izaugsme, ir jāizveido 
droša, pārredzama un daudzpusēja 
lietiskā interneta pārvaldības sistēma;

D. tā kā ir gaidāms, ka tuvākajā nākotnē 
pastāvēs vecākas un jaunākas tīklošanas 
formas, kas ietvers, tomēr neaprobežosies 
tikai ar radiofrekvenču identifikāciju, 
ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmām un 
plaša mēroga tīkliem, un savienos ne tikai 
cilvēkus, bet arī objektus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma 
lietiskā interneta izaugsme, ir jāizveido
droša, pārredzama un daudzpusēja lietiskā 
interneta pārvaldības sistēma;

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma 
lietiskā interneta izaugsme, tāpēc ir 
nepieciešama droša, pārredzama un 
daudzpusēja lietiskā interneta pārvaldība;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma 
lietiskā interneta izaugsme, ir jāizveido 
droša, pārredzama un daudzpusēja lietiskā 

D. tā kā nākamo gadu laikā ir gaidāma 
strauja lietiskā interneta izaugsme, ir 
jāizveido droša, pārredzama un 
daudzpusēja lietiskā interneta pārvaldības 
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interneta pārvaldības sistēma; sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir 
priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko 
joslu tehnoloģiju lietojuprogrammām, un 
tā kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad 
tiks izveidota saskarne ar satelītsistēmu 
Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai 
būtu ievērojami jāsamazina vienības 
pašizmaksa;

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir 
priekšrocības, jo, pielietojot to, var izveidot 
saskarni ar citiem tīkliem, piemēram, 
mobilā tālruņa tīkliem vai satelītsistēmu 
Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai 
būtu ievērojami jāsamazina vienības 
pašizmaksa;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir
priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko 
joslu tehnoloģiju lietojuprogrammām, un tā 
kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad tiks 
izveidota saskarne ar satelītsistēmu 
Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai 
būtu ievērojami jāsamazina vienības 
pašizmaksa;

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, varētu 
būt priekšrocības pār svītrkoda un 
magnētisko joslu tehnoloģiju 
lietojuprogrammām, un tā kā RFID ir 
izaugsmes potenciāls, kad tiks izveidota 
saskarne ar satelītsistēmu Galileo;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir 
priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko 
joslu tehnoloģiju lietojuprogrammām, un tā 
kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad tiks 
izveidota saskarne ar satelītsistēmu
Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai 
būtu ievērojami jāsamazina vienības 
pašizmaksa;

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir 
priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko 
joslu tehnoloģiju lietojuprogrammām, un tā 
kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad tiks 
izveidota saskarne ar sensoriem, kas veic 
tādus mērījumus kā ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas noteikšana (piemēram,
satelītsistēma Galileo); tā kā mikročipu 
plašai izplatībai būtu ievērojami 
jāsamazina vienības pašizmaksa, kā arī 
attiecīgo nolasītāju izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, ir 
priekšrocības pār svītrkoda un magnētisko 
joslu tehnoloģiju lietojuprogrammām, un tā 
kā RFID ir izaugsmes potenciāls, kad tiks 
izveidota saskarne ar satelītsistēmu 
Galileo; tā kā mikročipu plašai izplatībai 
būtu ievērojami jāsamazina vienības 
pašizmaksa;

E. tā kā daudzajām lietojuprogrammām, 
kurās izmantota radiofrekvenču 
identifikācijas (RFID) tehnoloģija, un 
citām ar lietisko internetu saistītām 
tehnoloģijām ir priekšrocības pār svītrkoda 
un magnētisko joslu tehnoloģiju 
lietojuprogrammām, un tā kā RFID ir 
izaugsmes potenciāls, kad tiks izveidota 
saskarne ar satelītsistēmu Galileo; tā kā 
mikročipu plašai izplatībai būtu ievērojami 
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jāsamazina vienības pašizmaksa;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā RFID tehnoloģiju var uzskatīt 
par informācijas un komunikācijas 
nozares ekonomiskās attīstības 
katalizatoru un paātrinātāju;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā RFID lietojumprogrammas jau 
darbojas ražošanas un loģistikas jomā un 
ļauj noteikt un izsekot produktus, un šai 
tehnoloģijai ir interesantas iespējas citās 
jomās, jo īpaši veselības, transporta un 
energoefektivitātes jomā;

F. tā kā RFID lietojumprogrammas un 
citas ar lietisko internetu saistītās 
tehnoloģijas jau darbojas ražošanas un 
loģistikas jomā un ļauj noteikt un izsekot 
produktus, un šai tehnoloģijai ir 
interesantas iespējas citās jomās, jo īpaši 
veselības, transporta un 
energoefektivitātes, vides, 
mazumtirdzniecības un viltošanas 
apkarošanas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā RFID lietojumprogrammas jau 
darbojas ražošanas un loģistikas jomā un 
ļauj noteikt un izsekot produktus, un šai 
tehnoloģijai ir interesantas iespējas citās 
jomās, jo īpaši veselības, transporta un 
energoefektivitātes jomā;

F. tā kā RFID lietojumprogrammas jau 
darbojas ražošanas, loģistikas un piegādes 
ķēdes jomā un ļauj noteikt un izsekot 
produktus, un šai tehnoloģijai ir 
interesantas iespējas citās jomās, jo īpaši 
veselības, transporta un energoefektivitātes 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā visu e-veselības sistēmu 
gadījumā RFID iespējotu sistēmu 
izstrādē, pilnveidošanā un īstenošanā ir 
tieši jāiesaista veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti un attiecīgās 
komitejas (datu aizsardzība, ētika);

Or. en

Grozījums Nr. 22
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
F.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.b tā kā RFID var palīdzēt 
energoefektivitātes uzlabošanā un 
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siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā un var nodrošināt oglekļa 
uzskaiti produktu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
F.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.c tā kā RFID ir pārliecinoši 
apliecinājusi savu lietderību loģistikas 
jomā un loģistikas lietojumprogrammas 
(piemēram, pārvietojamā īpašuma un 
aprīkojuma izsekošana un pārvaldība, 
pacientu atrašanās vietas noteikšana 
klīniskās pārvietošanas laikā 
neatliekamās palīdzības nodaļā) ir drošs 
peļņu nesošs ieguldījums; 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā RFID tehnoloģija var sniegt 
labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, 
drošības un labklājības jomā, ja tiek 
pareizi pārvaldīti aspekti saistībā ar 
privātās dzīves un personas datu
aizsardzību;

G. tā kā lietiskais internets varētu sniegt 
labumu pilsoņiem komunikācijas un 
patēriņa preču jomā; tā kā skaitļošanas 
tehnikas visuresamība rada interesantus 
izaicinājumus mūsu izpratnei par datu 
aizsardzību personas, kā arī sabiedrības 
līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā RFID tehnoloģija var sniegt 
labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, 
drošības un labklājības jomā, ja tiek pareizi 
pārvaldīti aspekti saistībā ar privātās dzīves 
un personas datu aizsardzību;

G. tā kā RFID tehnoloģija un citas ar 
lietisko internetu saistītās tehnoloģijas var 
sniegt labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, 
drošības un labklājības jomā, ja tiek pareizi 
pārvaldīti aspekti saistībā ar privātās dzīves 
un personas datu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā RFID tehnoloģija var sniegt 
labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, 
drošības un labklājības jomā, ja tiek pareizi 
pārvaldīti aspekti saistībā ar privātās dzīves 
un personas datu aizsardzību;

G. tā kā RFID tehnoloģija var sniegt 
labumu pilsoņiem dzīves kvalitātes, 
drošības, nodrošinājuma un labklājības 
jomā, ja tiek pareizi pārvaldīti aspekti 
saistībā ar privātās dzīves un personas datu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

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

G.a tā kā dzīvesveida pārvaldība var kļūt 
par būtisku RFID tirgus nišu un 
pilnvērtīgu rezultātu var sasniegt tikai ar 
integrētiem risinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
G.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.b tā kā RFID ir tikai daudzu 
lietojumprogrammu papildelements, kas 
ietver pienākumu izprast un pierādīt tā 
ekonomiskās un sociālās priekšrocības 
klientiem, iedzīvotājiem un patērētājiem, 
valsts un privātajam sektoram būtu 
jāsadarbojas, lai panāktu, ka jaunie 
produkti nerada jaunus draudus, un šajā 
ziņā ir paredzēts, ka Komisijas ieteikums 
par privātuma un datu aizsardzības 
principu īstenošanu saistībā ar 
radiofrekvenciālās identificēšanas 
lietojumiem nodrošinās atbalstu 
atsevišķos jautājumos un tiesisko 
noteiktību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljoniem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas 
starpniecību apvienojumā ar IP adresi;

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljardiem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties, pielietojot bezvadu 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljoniem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas 
starpniecību apvienojumā ar IP adresi;

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljoniem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas 
starpniecību apvienojumā ar loģiskajiem 
un fiziskajiem adresēšanas protokoliem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljoniem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas 
starpniecību apvienojumā ar IP adresi;

H. tā kā lietiskais internets ļaus saslēgt 
tīklā miljardiem ierīču, kas varēs sazināties 
un mijiedarboties ar RFID tehnoloģijas 
starpniecību apvienojumā ar IP adresi; 

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā jāņem vērā tehnoloģiskie 
uzdevumi, ko rada elektronikas, sensoru un 
RFID barošanas un pārraides sistēmu 
iekļaušana dažu milimetru lielā mikročipā; 

I. tā kā jāņem vērā tehnoloģiskie 
uzdevumi, ko rada lietiskā interneta 
produktu fiziskā samazināšana, 
piemēram, iekļaujot elektronikas, sensoru 
un RFID barošanas un pārraides sistēmu 
dažu milimetru lielā mikročipā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā ar RFID iespējotas piegādes 
ķēdes pārvaldības sistēmas uzlabo 
produktu izsekojamību un atvieglo 
kvalitātes un drošības uzraudzību un 
RFID var sniegt tehnisku risinājumu 
pilnīgai preču izsekojamībai, tādējādi 
spēlējot būtisku lomu aizsardzībā pret 
viltojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
I.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā nozares standartiem ir būtiska 
nozīme un tiem ir jānosaka augstāka 
prioritāte tehnoloģiju hierarhijā; tā kā 
ieguldījumi projektos, kuros ir paredzama 
laba ieguldījumu atdeve, ļaus pilnveidot 
standartus un nostiprinās to pozīciju 
nozarē; tā kā RFID standartizācija ir 
jāpārvieto no ierastās RFID zonas, 
aizstājot ar to svītrkodus un nosakot 
augstāku prioritāti tehnoloģiju hierarhijā; 
tā kā RFID standarta pilnvaras – kopējais 
uzdevums Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN) un ETSI (Eiropas 
standartizācijas organizācijas) – laika 
posmā no 2009. gada februārim līdz 
aprīlim veicinās novatoriskāku produktu 
un pakalpojumu izstrādi, kuros tiek 
pielietota RFID;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā ir būtiski informēt patērētājus par 
jaunām tehnoloģijām un to lietojumu;

J. tā kā ir būtiski informēt Eiropas 
pilsoņus par jaunām tehnoloģijām un to 
lietojumu un uzlabot patērētāju digitālās 
un e-prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā ir būtiski informēt patērētājus par 
jaunām tehnoloģijām un to lietojumu;

J. tā kā ir būtiski informēt patērētājus par 
jaunām tehnoloģijām un to lietojumu, 
tostarp to sociālo ietekmi un ietekmi uz 
vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā lietiskā interneta attīstībai 
jāietver un tam jābūt pieejamam visiem 
ES pilsoņiem un tā atbalstam jāizstrādā 
efektīvas politikas, kuru mērķis ir mazināt 
digitālo plaisu ES, nodrošinot aizvien 
vairāk iedzīvotāju ar e-prasmēm un 
zināšanām par digitālo vidi, kurā tie 
atrodas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ar lietisko internetu saistīto 
tehnoloģiju priekšrocības ir jāstiprina , 
panākot efektīvu drošību, kas ir būtiska 
sastāvdaļa jebkuram jauninājumam, kas 
var apdraudēt personas datus un 
sabiedrības uzticību tiem, kuru rīcībā ir 
informācija par sabiedrības pārstāvjiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā sadarbība ietver kopīgu darbu 
un apmaiņu ar labāko praksi 
lietojumprogrammu jomā, kas veicinās 
ekonomisko integrāciju par labu 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
starptautiskā līmenī, un pievērš uzmanību 
nepieciešamībai rīkot starptautisku 
forumu par radiofrekvences identifikāciju 
un nodrošināt sadarbību un savietojamus 
risinājumus, kuriem ir būtiska nozīme un 
jāpiešķir prioritāte lietiskā interneta jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.b tā kā nav zināms lietiskā interneta 
attīstības sociālais iznākums, kas varētu 
paplašināt pašreizējo vai radīt jaunu 
digitālo plaisu;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzstāj, ka priekšnosacījums 
tehnoloģiju veicināšanai ir tādu tiesību 
normu noteikšana, kurās ir pastiprināti 
ņemtas vērā pamatvērtības, personas datu 
un privātās dzīves aizsardzība;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību;

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privātās dzīves 
neaizskaramību kā būtisku, neatņemamu 
un absolūtu lietiskā interneta principu; 
uzskata, ka normatīvie un administratīvie 
ierobežojumi nedrīkst traucēt vai kavēt 
tehnoloģiju attīstību nozarē;

Or. cs

Grozījums Nr. 43
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
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datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību;

datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību; pauž stingru 
pārliecību, ka privātuma aizsardzība ir 
pamatvērtība un visiem lietotājiem jābūt 
iespējai kontrolēt savus personas datus; 
tāpēc aicina pielāgot Datu aizsardzības 
direktīvu pašreizējai digitālajai videi;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību;

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību; aicina 
Komisiju iedrošināt visas Eiropas un 
starptautiskās ieinteresētās personas 
risināt ar kiberdrošību saistītos draudus; 
šajā saistībā aicina Komisiju iedrošināt 
dalībvalstis piemērot visus esošos 
starptautiskos kiberdrošības noteikumus, 
piemēram, Eiropas Padomes Konvenciju
par kiberdrošību;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Maria Badia i Cutchet

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
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lietiskā interneta pārvaldību; lietiskā interneta pārvaldību, jo vienīgais 
veids, kā panākt lietiskā interneta 
pieņemšanu plašākā sabiedrībā, ir 
nodrošināt privātuma ievērošanu un 
personas datu aizsardzību, kā arī 
atvērtību un savietojamību; 

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, personas 
datu aizsardzību un privāto dzīvi, kā arī 
lietiskā interneta pārvaldību;

2. atbalsta Komisijas centienus vērst 
uzmanību uz pilsoņu drošību, 
nodrošinājumu, personas datu aizsardzību 
un privāto dzīvi, kā arī lietiskā interneta 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju koordinēt darbu 
attiecībā uz lietisko internetu ar tās 
vispārējo darba kārtību digitālajos 
jautājumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka drošības un privātuma 
jautājumi ir risināmi, piemērojot 
gaidāmos standartus, kuros jādefinē 
dažādi drošības parametri 
konfidencialitātes, integritātes vai 
pieejamības pakalpojumu sniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz pašreizējās 
„interneta” tīkla infrastruktūras 
izmantošanu lietiskā interneta 
lietojumprogrammām un aparatūrai  tīkla 
pārblīves un datu drošības ziņā, lai 
noteiktu, vai lietiskā interneta 
lietojumprogrammas un aparatūra ir 
savietojamas un atbilstīgas vai arī ir 
nepieciešams izstrādāt neatkarīgu tīklu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts



PE440.038v03-00 24/58 AM\813063LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka tuvāko gadu laikā inteliģenta
tīkla un tā lietojumprogrammu attīstība 
būtiski ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīvi un 
viņu paradumus; 

4. uzskata, ka tuvāko gadu laikā lietiskā
tīkla un tā lietojumprogrammu attīstība 
būtiski ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīvi un 
viņu paradumus, izraisot daudzas 
ekonomiskās un sociālās pārmaiņas; 

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka tuvāko gadu laikā inteliģenta 
tīkla un tā lietojumprogrammu attīstība 
būtiski ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīvi un 
viņu paradumus; 

4. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 52
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka ir nepieciešams izveidot 
visaptverošu lietisko internetu, jau 
pirmsākumos izvairoties no lietiskā 
interneta tehnoloģiju nevienmērīgas 
attīstības, izplatības un pielietojuma riska 
gan dalībvalsts, gan reģionālajā līmenī; 
piebilst, ka Komisijas paziņojumā nav 
pietiekami aplūkoti šie jautājumi, kas 
būtu jāatrisina pirms turpmākas lietiskā 
interneta attīstības; 
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka ir jāveic izglītošana par 
lietiskā interneta iespējamo pielietojumu 
un acīmredzamajām priekšrocībām, kā arī 
lietotājiem jābūt skaidri un vienkārši 
pieejamai informācijai par RFID 
marķējuma esamību, nolasīšanas 
diapazonu, datu veidu ierīcē un sistēmā 
un to pielietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka pilnvērtīgai lietiskā 
interneta izmantošanai gan individuālam, 
gan kopējam labumam lietotāji ir jāizglīto 
un jānodrošina ar prasmēm, kas 
nepieciešamai jauno tehnoloģiju 
izpratnei, un jāmotivē un jānodrošina to 
spēja atbilstīgi pielietot minētās 
tehnoloģijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka skaidru un atzītu standartu 
kā, piemēram, TCP5/IP6, neesamības 
gadījumā interneta pasaulē, lietiskā 
interneta paplašināšana ārpus RFID 
risinājumiem nevar iegūt vispasaules 
mērogu, kā arī standartu attīstība un 
savietojamība ietekmēs RFID attīstību 
tuvākajā nākotnē un lietiskā interneta 
dzīvotspēju ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c aicina Komisiju ņemt vērā Savienības 
mazāk attīstītos reģionus IKT un lietiskā 
interneta plānošanas procesā un 
nodrošināt līdzekļus minēto tehnoloģiju 
un citu IKT projektu īstenošanas 
līdzfinansēšanai minētajos reģionos, lai 
nodrošinātu to līdzdalību un nepieļautu 
izstumšanu no kopējiem Eiropas 
pasākumiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c tā kā ir nepieciešami ilgtspējīgi, 
energoefektīvi saziņas standarti, kuru 
uzmanības centrā ir drošība un privātums 
un kuros ir izmantoti savietojami vai 
identiski protokoli dažādās frekvencēs;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
4.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.d uzsver lietiskā interneta sociālās un 
kultūras ietekmes izpētes nozīmi, ņemot 
vērā, ka minētās tehnoloģijas izraisīs –
iespējams – tālejošas pārmaiņas 
civilizācijā; 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
4.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.d uzskata, ka ir svarīgi, lai lietiskā 
interneta sociālekonomiskā izpēte un 
politiskās debates par to norisinās ciešā 
saistībā ar tehnoloģisko izpēti un tajā 
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panākto progresu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts– ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. norāda, ka RFID tehnoloģiju, ko izmanto 
patēriņa produktu un preču inteliģentai 
marķēšanai, var izmantot visur un ka tā ir 
gandrīz neredzama un darbojas bez skaņas; 
tādēļ prasa, lai Eiropas Komisija turpmāk 
padziļinātāk novērtētu šo tehnoloģiju, jo 
īpaši attiecībā uz:

5. norāda, ka RFID tehnoloģiju un citas ar 
lietisko internetu saistītās tehnoloģijas, ko 
izmanto patēriņa produktu un preču 
inteliģentai marķēšanai un personu un 
lietu komunikācijas sistēmās, var izmantot 
visur un ka tā ir gandrīz neredzama un 
darbojas bez skaņas; tādēļ prasa, lai 
Eiropas Komisija turpmāk padziļinātāk 
novērtētu šo tehnoloģiju, jo īpaši attiecībā 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• radio viļņu ietekmi uz veselību; • radio viļņu un citu identifikācijas 
tehnoloģiju iespējošanas līdzekļu ietekmi 
uz veselību;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• patērētāju privāto dzīvi; • lietotāju privāto dzīvi un uzticēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 3.a ievilkums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• pastiprināto risku kiberdrošībai;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• tiesībām uz mikročipu klusu darbību; • tiesībām uz mikročipu klusu darbību, kas 
nodrošina neatkarību un lietotāju 
kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6. ievilkums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• garantijām pilsoņiem attiecībā uz 
personas datu vākšanu un aizsardzību;

• garantijām pilsoņiem attiecībā uz 
personas datu vākšanas un apstrādes 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• papildu tīklu struktūras un 
infrastruktūras attīstību lietiskā interneta 
lietojumprogrammām un aparatūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• labākās iespējamās aizsardzības 
nodrošināšanu ES pilsoņiem un 
uzņēmumiem no visu veidu 
kiberuzbrukumiem tiešsaistē; 

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• aizsardzību pret uzbrukumiem (datu 
drošība, autentificēšana);

Or. de

Grozījums Nr. 69
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
dzīvniekiem, īpaši putniem pilsētās;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• reģionālo standartu saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts – 6.b ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

• atklātu tehnoloģisko standartu izstrādi 
un to savietojamību dažādās sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Maria Badia i Cutchet

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka patērētājiem ir tiesības uz 
privātumu ar atteikšanās iespēju un/vai 
konstrukcijā iekļautu privātumu, saskaņā 
ar kuru marķējums tiek automātiski 
atspējots pārdošanas brīdī, ja vien 
patērētāji nepārprotami nepiekrīt 
pretējam risinājumam, vai arī privātums 
ir jāņem vērā pēc iespējas agrīnākā 
izstrādes stadijā un jāietver konstrukcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a piebilst, ka, lai gan pasīvai RFID ir 
ierobežota darbības zona, aktīva RFID 
var pārraidīt datus ievērojami lielākā 
attālumā; uzsver, ka šajā saistībā ir 
jāizstrādā skaidras vadlīnijas katram 
RFID tipam;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju veikt padziļinātu 
pētījumu par iespējamo lietiskā interneta 
sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu un 
regulāri izvērtēt to drošības aizsardzības 
līmeni pret ļaunprātīgiem uzbrukumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a norāda, ka RFID 
lietojumprogrammas ir ekspluatējamas 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā 
ietvertajiem privātuma un datu 
aizsardzības noteikumiem; aicina 
Komisiju saskaņā ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja pausto atzinumu 
piemērot RFID „konstrukcijā iekļautā 
privātuma” principu, īpaši pielietojot 
„atteikšanās iespējas pārdošanas brīdī 
principu”;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju apsvērt iespēju 
izmantot lietiskā interneta 
lietojumprogrammas vairāku pašreizējo 
ES iniciatīvu, piemēram, 
„energoefektivitātes informācijas un 
sakaru tehnoloģiju”, „viedās uzskaites”, 
„enerģijas marķēšanas”, „ēku 
energoefektivitātes”, „aizsardzības pret 
viltotām zālēm un citiem produktiem” 
u.c., virzīšanai uz priekšu;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b aicina ražotājus nodrošināt tiesības uz 
mikročipu klusu darbību, paredzot iespēju 
noņemt RFID marķējumu vai patērētājam 
citādi vienkāršā veidā atspējot to pēc 
iegādes; uzsver, ka visos dokumentos ir 
skaidri jānosaka koplietotā informācija, 
kas tiek saņemta un pārsūtīta caur pasīvu 
vai aktīvu RFID marķējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c uzskata, ka patērētājiem jānodrošina 
iespēja piedalīties vai atteikties no dalības 
lietiskajā internetā, tostarp iespēja
atteikties no atsevišķām lietiskā interneta 
tehnoloģijām, neatspējojot citas 
lietojumprogrammas vai ierīci kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.d piebilst, ka, lai gan RFID ir būtiska 
nozīme, arī citas tehnoloģijas veido daļu 
no lietiskā interneta; uzsver, ka attiecībā 
uz šīm tehnoloģijām ir arī veicami 
pētījumi, jārisina finansējuma un 
pārvaldības jautājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
5.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.e uzsver, ka lietiskā interneta 
tehnoloģijām ir jāietver pēc iespējas 
augstāka ierīču drošība un drošākas 
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pārraides sistēmas, lai novērstu krāpšanu 
un nodrošinātu atbilstīgu ierīces 
identitātes pārbaudi un apstiprināšanu; 
pievērš uzmanību identifikācijas un 
produkta viltošanas potenciālam, klonējot 
lietiskā interneta marķējumu vai pārtverot 
koplietošanas datus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka ir prioritārā kārtībā jāievieš 
vispārējs tiesiskais regulējums un jānosaka 
precīzi termiņi Eiropas līmenī, lai veicinātu 
un vienkāršotu valsts un privātos 
ieguldījumus lietiskā interneta jomā;

6. uzskata, ka ir prioritārā kārtībā jāievieš 
vispārējs tiesiskais regulējums un jānosaka 
precīzi termiņi Eiropas līmenī, lai veicinātu 
un vienkāršotu valsts un privātos 
ieguldījumus lietiskā interneta jomā un 
viedajos tīklos, kas nepieciešami jaunu 
tehnoloģiju izstrādes atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Komisiju nākamajā paziņojumā 
ietvert specifiskas vadlīnijas, lai 
nodrošinātu, ka lietiskā interneta 
attīstības pamatā ir drošības un 
konstrukcijā iekļauta privātuma princips; 
uzsver, ka privātuma un informācijas 
drošības iespējām jābūt iebūvētām ar 
lietisko internetu saistītās tehnoloģijās 



AM\813063LV.doc 37/58 PE440.038v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

pirms to nodošanas plašam 
pielietojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai; 

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai; atgādina par ENISA lomu 
attiecībā uz tīklu un informācijas drošību 
un līdz ar to lietisko internetu, kas ļaus 
stiprināt un veicināt patērētāju 
uzticēšanos tam;

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai;

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai; aicina Komisiju arī turpmāk 
ieguldīt pūles, lai nodrošinātu to, ka ar 
lietisko internetu saistītās tehnoloģijas 
ietver lietotāju prasības (piemēram, 
izsekojamības atslēgšanas opcija) un tajās 
būtu ievērotas personu tiesības un 
brīvības;

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai;

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai, un norāda uz faktu, ka uzticība 
ir iespējama tādā gadījumā, ja ir 
izkliedētas šaubas par iespējamiem 
draudiem privātumam un veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai;

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai; tāpēc kiberdrošība un privātums 
ir jānodrošina visā Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 7. uzskata, ka jauno lietojumprogrammu 
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attīstība un lietiskā interneta darbība būs 
saistīta ar Eiropas patērētāju uzticību 
sistēmai;

attīstība un lietiskā interneta darbība un 
darījumu potenciāls būs saistīts ar Eiropas 
patērētāju uzticību sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Maria Badia i Cutchet

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka lietiskais internets ietver 
daudzas priekšrocības cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem un var kļūt par 
veidu, kā apmierināt vecāka gadagājuma 
iedzīvotāju vajadzības un sniegt 
kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus; tomēr 
uzsver, ka ir jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu privātuma aizsardzību, 
vienkāršu uzstādīšanu un lietošanu, kā 
arī informācijas sniegšanu patērētājiem 
par pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka šīs uzticības pamatā jābūt 
skaidram tiesiskajam regulējumam, 
tostarp noteikumiem, kas regulē lietiskā 
interneta apkopoto un pārsūtīto datu 
kontroli, vākšanu, apstrādi un lietošanu 
un no patērētājiem nepieciešamās 
piekrišanas veidus;
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju nodrošināt 
pārredzamas lietiskā interneta sistēmas 
attīstību, jo īpaši attiecībā uz mijiedarbību 
starp personām un lietām un starp lietām, 
ņemot vērā šādus aspektus:
• nepārprotama norāde uz identifikācijas 
un izsekojamības iespējošanas līdzekļu 
esamību; 
• drošības pasākumi, kas pieļauj tikai 
pilnvarotu lietotāju piekļuvi datiem;
• iespējas došana patērētājiem un 
piešķirošajai iestādei pārbaudīt datu 
nolasāmību un sistēmas darbību; 

Or. en

Grozījums Nr. 91
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzsver, ka lietiskā interneta pārvaldībā 
ir pēc iespējas jāsamazina birokrātija un 
jāiesaista visas attiecīgās ieinteresētās 
puses lēmumu pieņemšanas procesā, un 
tāpēc aicina izstrādāt attiecīgu un 
atbilstīgu regulējumu ES līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.c uzskata, ka attiecībā uz lietisko 
internetu un IKT kopumā ir jārīko plašas 
informācijas kampaņas, lai izskaidrotu 
iedzīvotājiem to īstenošanas mērķi; 
uzsver, ka sabiedrības informēšanai par 
tādu izstrādājumu kā RFID 
nepieciešamību un priekšrocībām ir 
būtiska nozīme, lai nepieļautu, ka šis 
projekts tiek nepareizi izprasts un 
nesaņem iedzīvotāju atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.d piebilst, ka lietiskā interneta ietvaros 
tiks apkopots patiešām milzīgs datu 
apjoms; šajā saistībā aicina Komisiju 
iesniegt priekšlikumu Eiropas Datu 
aizsardzības direktīvas pielāgošanai, lai 
tajā būtu ietverti lietiskā interneta 
apkopotie un pārsūtītie dati;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.e uzskata, ka ir jāpieņem vispārējs 
princips, proti, lietiskā interneta 
tehnoloģijas ir jāizstrādā tā, lai tiktu 
apkopots un lietots tikai absolūtais datu 
minimums, kas nepieciešams šīs funkcijas 
veikšanai, un novērsta jebkādu papildu 
datu apkopošana;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.f aicina lielu daļu lietiskajā internetā 
koplietoto datu padarīt anonīmus pirms to 
nosūtīšanas, lai nodrošinātu privātumu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver – lai atveseļotu Eiropas 
ekonomiku, ir jāiegulda jaunās 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 
kā instrumentā, kas veicina ekonomikas 
izaugsmi un ļauj aizvien lielākam skaitam 

8. uzsver – lai atveseļotu Eiropas 
ekonomiku, ir jāiegulda jaunās 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 
kā instrumentā, kas veicina ekonomikas 
izaugsmi un ļauj aizvien lielākam skaitam 
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Eiropas pilsoņu un uzņēmumu piekļūt 
jaunām sistēmām un lietojumprogrammām;

Eiropas pilsoņu un uzņēmumu piekļūt 
jaunām sistēmām un lietojumprogrammām; 
uzsver; ka Eiropai ir jāpanāk jauninājumi 
interneta tehnoloģiju attīstībā; ierosina 
dubultot ES IKT izpētes budžetu un 
četrkāršot IKT izvēršanas budžetu 
nākamajā finanšu plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka izpētei būs galvenā loma 
konkurences radīšanā starp skaitļošanas 
iespēju nodrošinātājiem, kuras 
nepieciešamas, lai lietiskā interneta 
lietojumprogrammas varētu darboties 
reāllaikā;

Or. de

Grozījums Nr. 98
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu 
Septītas pamatprogrammas pētniecības 
projektiem lietiskā interneta jomā, lai 
stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai;

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu 
Septītās pamatprogrammas pētniecības 
projektiem lietiskā interneta jomā, lai 
stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai; pauž bažas par birokrātiju 
ES pamatprogrammā; aicina Komisiju 
novērst birokrātiskos šķēršļus, 
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pārstrādājot pamatprogrammas procesus 
un izveidojot lietotāju pārvaldi;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu 
Septītas pamatprogrammas pētniecības 
projektiem lietiskā interneta jomā, lai 
stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai;

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu 
Septītās pamatprogrammas pētniecības 
projektiem lietiskā interneta jomā, lai 
stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai; jo īpaši aicina izstrādāt  
izmēģinājuma projektus, kuriem varētu 
būt tūlītēja pozitīva ietekme uz Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi e-veselības, e-
apmācības, e-tirdzniecības, e-pieejamības 
un energoefektivitātes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju saglabāt finansējumu 
Septītas pamatprogrammas pētniecības 
projektiem lietiskā interneta jomā, lai 
stiprinātu Eiropas IKT nozari, un atbalsta 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai;

9. aicina Komisiju saglabāt un palielināt
finansējumu Septītās pamatprogrammas 
pētniecības projektiem lietiskā interneta 
jomā, lai stiprinātu Eiropas IKT nozari, un 
atbalsta Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izmantošanu izplatības 
veicināšanai; uzsver, ka, lai kļūtu par 
tirgus līderi šajā jomā, Eiropas Savienībai 
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ir jāizvēlas visaptveroša pieeja, 
pastiprināta izpēte un daudzsološi 
izmēģinājuma projekti; 

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka no vienas puses RFID 
tehnoloģijas ļaus Eiropas nozarēm 
kontrolēt apritē nodoto preču apjomu (t.i., 
ja nepieciešams, tikai ražošanu un līdz ar 
to vides aizsardzību) un no otras puses 
efektīvi cīnīties pret pirātismu un 
viltošanu, jo būs nodrošināta preču 
izsekojamība;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka jaunu tehnoloģiju 
izmantošana ražošanas procesā padarīs 
patēriņa preces konkurēstpējīgākas tirgū;

11. uzskata, ka jaunu tehnoloģiju 
izmantošana ražošanas procesā uzlabos 
resursu efektivitāti un padarīs patēriņa 
preces konkurētspējīgākas tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 103
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka ir nepieciešams intensīvs 
starptautiskais dialogs un kopīgi rīcības 
plāni attiecībā uz lietisko internetu. aicina 
Komisiju izpētīt lietiskā interneta ietekmi 
uz starptautisko tirdzniecību;

Or. hu

Grozījums Nr. 104
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība 
ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām 
un lietām, kā arī starp lietām;

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība 
ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām 
un lietām, kā arī starp lietām attiecībā uz 
drošību, datu aizsardzību un privātumu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība 
ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām 
un lietām, kā arī starp lietām;

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība 
ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām 
un lietām, kā arī starp lietām, tādējādi 
sniedzot milzu priekšrocības ES 
iedzīvotājiem;



AM\813063LV.doc 47/58 PE440.038v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 106
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka lietiskā interneta izplatība 
ļaus uzlabot mijiedarbību starp personām 
un lietām, kā arī starp lietām;

12. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 107
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām;

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām un lūdz 
Komisiju ietvert to visās diskusijās par 
digitālo plaisu; uzsver, ka minētajam 
spektram jāpaliek valsts pārziņā un tā 
lietošana jāregulē tā, lai sniegtu atbalstu 
un finansējumu plašākai tehnoloģiskajai 
izpētei un izstrādei šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām;

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām; aicina 
Komisiju ņemt vērā lietiskā interneta 
vajadzības, nosakot Eiropas Savienības 
koordinācijas un saskaņošanas mērķus 
Radiofrekvenču spektra politikas 
daudzgadu programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām;

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
frekvenču spektra piešķiršanas 
saskaņošanas; uzskata, ka Komisijai 
jāapsver nelicencēts frekvenču spektrs kā 
līdzeklis novatorisma un bezvadu 
tīklošanas tehnoloģiju lietošanas 
atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 

13. atbalsta Komisijas ieceri turpināt 
uzraudzīt un novērtēt nepieciešamību pēc 
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frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām;

frekvenču spektra saskaņošanas īpaši 
lietiskā interneta vajadzībām, ņemot vērā 
dažādu elektromagnētisko frekvenču joslu 
atšķirīgos raksturlielumus un iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju pārskatīt 
radiofrekvenču diapazonu, ņemot vērā 
lietiskā interneta vajadzības; 

Or. de

Grozījums Nr. 112
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver pilsētu īpaši svarīgo nozīmi 
lietiskā interneta attīstībā, paplašinot to arī 
ārpus privātā lietojuma; uzsver arī, ka 
vietējām iestādēm varēs plaši izmantot 
lietisko internetu, piemēram, organizējot 
sabiedrisko transportu, vācot sadzīves 
atkritumus, aprēķinot piesārņojuma līmeni, 
pārvaldot satiksmi utt.;

14. uzskata, ka iesaistīšanās visos 
politiskajos līmeņos (ES, valsts un 
reģionālajā) ir būtisks priekšnosacījums 
efektīvai lietiskā interneta attīstībai un 
izvēršanai; uzsver pilsētu īpaši svarīgo 
nozīmi lietiskā interneta attīstībā, 
paplašinot to arī ārpus privātā lietojuma; 
uzsver arī, ka vietējām iestādēm varēs plaši 
izmantot lietisko internetu, piemēram, 
organizējot sabiedrisko transportu, vācot 
sadzīves atkritumus, aprēķinot 
piesārņojuma līmeni, pārvaldot satiksmi 
utt.;

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver pilsētu īpaši svarīgo nozīmi 
lietiskā interneta attīstībā, paplašinot to arī 
ārpus privātā lietojuma; uzsver arī, ka 
vietējām iestādēm varēs plaši izmantot 
lietisko internetu, piemēram, organizējot 
sabiedrisko transportu, vācot sadzīves 
atkritumus, aprēķinot piesārņojuma līmeni, 
pārvaldot satiksmi utt.;

14. uzsver reģionālo un vietējo iestāžu
īpaši svarīgo nozīmi lietiskā interneta 
attīstībā, paplašinot to arī ārpus privātā 
lietojuma; uzsver arī, ka vietējām iestādēm 
varēs plaši izmantot lietisko internetu, 
piemēram, organizējot sabiedrisko 
transportu, vācot sadzīves atkritumus, 
aprēķinot piesārņojuma līmeni, pārvaldot 
satiksmi utt.; aicina Komisiju darba gaitā 
apspriesties visos politiskajos līmeņos par 
lietisko internetu, ievērojot daudzlīmeņu 
pārvaldības principu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver pilsētu īpaši svarīgo nozīmi 
lietiskā interneta attīstībā, paplašinot to arī 
ārpus privātā lietojuma; uzsver arī, ka 
vietējām iestādēm varēs plaši izmantot 
lietisko internetu, piemēram, organizējot 
sabiedrisko transportu, vācot sadzīves 
atkritumus, aprēķinot piesārņojuma līmeni, 
pārvaldot satiksmi utt.;

14. uzsver pilsētu, kā arī reģionu īpaši 
svarīgo nozīmi lietiskā interneta attīstībā, 
paplašinot to arī ārpus privātā lietojuma; 
uzsver arī, ka vietējām iestādēm varēs plaši 
izmantot lietisko internetu, piemēram, 
organizējot sabiedrisko transportu, vācot 
sadzīves atkritumus, aprēķinot 
piesārņojuma līmeni, pārvaldot satiksmi 
utt.;

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju pienācīgā apjomā 
iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU) lietiskā interneta rīcības plānā;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a piebilst, ka lietiskā interneta 
tehnoloģiju nodrošinātajai informācijai  
jābūt izsekojamai, pārbaudāmai un 
labojamai sistēmas nobrukšanas 
gadījumā, kas ir tās pamatā; uzsver, ka, tā 
kā minētās tehnoloģijas ir ietvertas 
drošības sistēmās, piemēram, satiksmes 
kontrolē vai temperatūras regulēšanā, 
maldinoša informācija var radīt draudus 
dzīvībai; 

Or. en

Grozījums Nr. 117
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka jaunajām tehnoloģijām ir 
būtiska nozīme transportēšanas ķēžu 
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vienkāršošanā, transportēšanas kvalitātes 
un efektivitātes uzlabošanā, inteliģentu 
transporta sistēmu attīstības atbalstīšanā 
un zaļo koridoru izveides atvieglošanā un 
RFID piedāvā novatoriskus veidus 
darījumu veikšanai, vienlaikus palielinot 
klienta apmierinātības līmeni; 

Or. en

Grozījums Nr. 118
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b pauž uzskatu, ka RFID apvienojumā 
ar GPS var apliecināt pārtikas produktu 
kvalitāti, nodrošināt lielāku pārredzamību 
un dot patērētājiem iespēju uzzināt vairāk 
par produktu; 

Or. en

Grozījums Nr. 119
Silvana Koch-Mehrin

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju analizēt lietisko 
internetu no pieejamības viedokļa; šajā 
saistībā uzsver, ka ar minētās tehnoloģijas 
palīdzību neredzīgās un vājredzīgās 
personas varētu pilnvērtīgāk apgūt savu 
vidi, izmantojot elektroniskus 
palīglīdzekļus;

Or. de
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Grozījums Nr. 120
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisija darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai;

16. prasa Komisijai darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai; tāpēc 
aicina Komisiju aktīvi iedrošināt ES 
uzņemties vadošo lomu lietiskā interneta 
tehnoloģiju attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Maria Badia i Cutchet

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisija darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai;

16. prasa Komisijai darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai; uzsver 
nepieciešamību izstrādāt savietojamus 
standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Anni Podimata

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisija darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai;

16. prasa Komisijai darīt visu, lai 
starptautiskā līmenī izveidotu kopējas 
normas RFID tehnoloģijas un tās 
lietojuprogrammu standartizēšanai un 
atvieglotu savietojamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
diskutēt par „tiesību uz mikročipu klusu 
darbību” juridiskajiem aspektiem un 
aicina Komisiju apsvērt iedzīvotāju 
tiesības izvēlēties produktus, kas nav 
aprīkoti ar lietisko internetu;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Philippe Lamberts

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka bezvadu tīklošanas 
tehnoloģijas jau ir ļoti daudzveidīgas, 
tāpēc arī privātuma aizsardzības 
pasākumiem ir jābūt vienlīdz 
daudzveidīgiem; uzsver atklāto standartu, 
atklāti pieejamo arhitektūru un 
savietojumu ierīču nozīmi datu 
aizsardzības nodrošināšanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
2010. gadā iesniegt paziņojumu par tiesību 
uz privāto dzīvi ievērošanu un uzticību 
informācijas sabiedrībai; uzsver šā 
paziņojuma un ierosināto pasākumu 
nozīmi, lai pastiprinātu normas attiecībā uz 
privāto dzīvi un personas datu aizsardzību; 

17. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
2010. gadā iesniegt paziņojumu par tiesību 
uz drošību, privāto dzīvi ievērošanu un 
uzticību informācijas sabiedrībai;  uzsver 
šā paziņojuma un ierosināto pasākumu 
nozīmi, lai pastiprinātu normas attiecībā uz 
informācijas drošību, privāto dzīvi un 
personas datu aizsardzību; aicina Komisiju 
aktīvi iesaistīt visas ieinteresētās puses, 
piemēram, Eiropas Tīkla un informācijas 
drošības aģentūru un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju;

Or. en

Grozījums Nr. 126
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a ir vienisprātis ar Komisiju un 
uzskata, ka ir ļoti svarīgi izpētīt iespējamo 
risku, lai nodrošinātu, ka minētās jaunās 
tehnoloģijas iegūst plašu sabiedrības 
uzticību. Komisijai ir jāiesniedz 
priekšlikumi attiecībā uz radiofrekvenču 
identifikācijas tehnoloģiskajiem 
standartiem. Vienlaikus, izstrādājot 
atbilstīgus normatīvos rīkus, ir jānovērš 
personas datu ļaunprātīga izmantošana, 
neatļauti nolasot datus;
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Or. hu

Grozījums Nr. 127
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a pauž pārliecību par to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, ka lietiskā interneta attīstības 
procesā tiek aizsargātas visas 
pamattiesības, ne tikai tiesības uz 
privātumu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju izveidot ekspertu 
grupu, lai veiktu lietiskā interneta ētisko 
aspektu un sociālās ietekmes padziļinātu 
novērtēšanu un ierosinātu ētisku 
struktūru saistīto tehnoloģiju un 
lietojumprogrammu izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 129
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b uzskata, ka Komisijai ir jāiesniedz 
ieteikumi valsts administratīvo, 
likumdošanas un tiesību aizsardzības 
aģentūru uzdevumiem un atbildībai 
attiecībā uz lietisko internetu;

Or. hu

Grozījums Nr. 130
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina izstrādāt lietiskā interneta 
infrastruktūru, kuras pamatā ir 
tehnoloģiju atklātība, pārredzamība un 
neitralitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 131
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
17.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.c uzsver, ka privātuma aizsardzībā 
būtiska nozīme ir tiesībām uz „mikročipa 
klusu darbību”. Ir jāgarantē arī personas 
tiesības atslēgties no tīklotās vides jebkurā 
laikā;

Or. hu
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Grozījums Nr. 132
András Gyürk

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju arī regulāri sniegt 
informāciju par dialoga ar nozares 
uzņēmējiem un iesaistītajām pusēm 
attīstību, kā arī par iniciatīvām, ar ko 
Komisija gatavojas nākt klajā;

19. lūdz Komisiju uzsākt sociālo dialogu 
par lietisko internetu un sniegt 
informāciju par jauno tehnoloģiju 
pozitīvo un negatīvo ietekmi uz ikdienas 
dzīvi; aicina Komisiju arī regulāri sniegt 
informāciju par dialoga ar nozares 
uzņēmējiem un iesaistītajām pusēm 
attīstību, kā arī par iniciatīvām, ar ko 
Komisija gatavojas nākt klajā;

Or. hu

Grozījums Nr. 133
Ivailo Kalfin

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Komisiju arī regulāri sniegt 
informāciju par dialoga ar nozares 
uzņēmējiem un iesaistītajām pusēm 
attīstību, kā arī par iniciatīvām, ar ko 
Komisija gatavojas nākt klajā;

19. aicina Komisiju arī regulāri sniegt 
informāciju par dialoga ar nozares 
uzņēmējiem un iesaistītajām pusēm 
attīstību, kā arī par iniciatīvām, ar ko 
Komisija gatavojas nākt klajā; tāpēc aicina 
Komisiju uzsākt visaptverošas apspriedes 
ar Eiropas rūpniecības nozari un 
iedrošināt to uzņemties vadošo lomu 
novatorisku, standartizētu un savietojamu 
tehnoloģiju konstruēšanā un 
ierosināšanā;

Or. en


