
AM\855612LV.doc PE456.989v01-00

LV                                                 Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2010/0282(COD)

7.2.2011

GROZĪJUMI Nr.
12 - 34

Ziņojuma projekts
Norbert Glante
(PE454.624v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par piekļuves 
nosacījumiem publiskajam regulētajam pakalpojumam, ko piedāvā globālā 
satelītu radionavigācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Galileo programmu

Lēmuma priekšlikums
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))



PE456.989v01-00 2/16 AM\855612LV.doc

LV                                                 Ārējais tulkojums

AM_Com_LegReport



AM\855612LV.doc 3/16 PE456.989v01-00

                                                 Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 12
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Normatīvās rezolūcijas projekts
Paziņojums (pievienojams normatīvajai rezolūcijai) (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta paziņojums par 
publiski regulētu pakalpojumu (PRP) 
lietošanu
Parlaments pauž bažas par skaidriem 
norādījumiem, ka aizsardzība un iekšējā 
drošība būs nozares, kas lietos lielāko 
daļu PRP uztvērēju, un ka visas 
dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti 
un Vāciju, plāno PRP lietojumus valsts 
aizsardzības nozarē. Parlaments pauž 
nožēlu par to, ka Padome un Komisija 
daudzus gadus ir noliegušas PRP 
lietošanas dominējošo stāvokli iekšējā 
drošībā un aizsardzībā, bet kas tagad kļūst 
par realitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Normatīvās rezolūcijas projekts
Paziņojums (pievienojams normatīvajai rezolūcijai) (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta paziņojums par 
drošības pārvaldību
Parlaments norāda, ka nav skaidra 
drošības pārvaldība nelabvēlīga valsts vai 
nevalstiska dalībnieka tieša uzbrukuma 
gadījumā Savienībai, dalībvalstīm vai 
partnervalstīm, kas lieto PRP vai citus 
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Galileo pakalpojumus. Padomes 
2004. gada 12. jūlija Vienotā Rīcība 
2004/552/KĀDP par Eiropas pavadoņu 
radionavigācijas sistēmas darbības 
aspektiem, kas ietekmē Eiropas 
Savienības drošību1, ir jāmaina, lai 
sniegtu precīzāku informāciju par to, vai 
Augstajam pārstāvim ārpolitikas un 
drošības politikas jomā / Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam tieša 
apdraudējuma gadījumā ir tiesības 
pārtraukt vai ievērojami mainīt 
pakalpojumu bez turpmākas 
konsultēšanās.
1OV L 246, 20.7.2004., 30. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Transporta padome 2006. gada 
12. oktobra sanāksmē pieņemtajos 
secinājumus aicina Komisiju aktīvi turpināt 
izstrādāt PRP piekļuves politiku, lai varētu 
īpaši noteikt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem dalībvalstis organizēs un vadīs 
lietotāju grupas, pamatojoties uz jau 
veiktajiem sagatavošanās darbiem, un lai 
līdz noteiktam datumam varētu iesniegt 
savus priekšlikumus Padomei apspriešanai 
un apstiprināšanai. Minētajos secinājumos 
Transporta padome atgādina, ka
dalībvalstis varēs izvēlēties, vai izmantot 
PRP, un šā pakalpojuma ekspluatācijas 
izmaksas segs lietotāji, balstoties uz 
nekomerciāliem principiem.

(2) Transporta padome 2006. gada 
12. oktobra sanāksmē pieņemtajos 
secinājumos aicina Komisiju aktīvi turpināt 
izstrādāt PRP piekļuves politiku, lai varētu 
īpaši noteikt nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem dalībvalstis organizēs un vadīs 
lietotāju grupas, pamatojoties uz jau 
veiktajiem sagatavošanās darbiem, un lai 
līdz noteiktam datumam varētu iesniegt 
savus priekšlikumus Padomei apspriešanai 
un apstiprināšanai. Dalībvalstis varēs 
izvēlēties, vai izmantot PRP. Šā 
pakalpojuma ekspluatācijas izmaksas 
atkarībā no lietoto PRP uztvērēju skaita 
būtu jāsedz dalībniekiem, balstoties uz 
nekomerciāliem principiem.

Or. de
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Pamatojums

PRP ekspluatācijas izmaksas būtu jāsedz nevis lietotājiem, bet gan dalībniekiem.
Papildinājums sniedz iespēju sadalīt izmaksas starp dalībniekiem pēc PRP uztvērējiem.

Grozījums Nr. 15

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) PRP piedāvātajiem pakalpojumiem 
varētu būt nozīmīga loma dažādās ieroču 
sistēmās, jo īpaši attiecībā uz navigāciju 
un vadību, un tādēļ ir svarīgi, lai 
Komisija, Padome, Eiropas Ārējās 
darbības dienests un dalībvalstis rīkotos 
saskaņā ar 1967. gada Kosmosa līgumu 
un lai dalībvalstis un Eiropas Ārējās 
darbības dienests pastiprinātu centienus 
attiecībā uz iespējamo starptautiskā 
tiesiskā regulējuma pārskatīšanu vai 
attiecībā uz jaunu līgumu, kurā būtu 
ņemta vērā tehnoloģijas attīstība kopš 
20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem un 
kas efektīvi novērstu bruņošanās 
sacensību Visumā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Edit HerczogLēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
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visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība 
pat viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, 
ko izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums, tādēļ tas ir būtisks 
pakalpojumos, kuros jānodrošina augsta 
precizitāte un pilnīga uzticamība. Tam 
dalībniekiem ir jānodrošina pakalpojuma 
nepārtrauktība pat viskritiskākajās krīzes 
situācijās. Sekas, ko izraisa drošības 
noteikumu pārkāpšana minētā pakalpojuma 
lietošanas laikā, skar ne tikai konkrēto 
lietotāju, bet var ietekmēt arī citus 
lietotājus. Tāpēc, lietojot un pārvaldot 
PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas kopēja 
atbildība par Eiropas Savienības un pašu 
dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība pat 
viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, ko 
izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas.

(4) Dažādo Eiropas satelītu 
radionavigācijas sistēmu piedāvāto 
pakalpojumu vidū PRP ir vienlaikus 
visaizsargātākais un jutīgākais 
pakalpojums. Tam dalībniekiem ir 
jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība pat 
viskritiskākajās krīzes situācijās. Sekas, ko 
izraisa drošības noteikumu pārkāpšana 
minētā pakalpojuma lietošanas laikā, skar 
ne tikai konkrēto lietotāju, bet var ietekmēt 
arī citus lietotājus. Tāpēc, lietojot un 
pārvaldot PRP, dalībvalstīm ir jāuzņemas 
kopēja atbildība par Eiropas Savienības un 
pašu dalībvalstu drošību. Šajā kontekstā 
piekļuve PRP ir pieļaujama tikai noteiktām 
lietotāju grupām, kas tiek pastāvīgi 
uzraudzītas un kurām veic iepriekšējās 
darbības pārbaudes attiecībā uz drošību.
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Savienības pamatā ir pamattiesību 
ievērošana un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pants, jo 
īpaši, skaidri atzīt pamattiesības uz privāto 
dzīvi un personas datu aizsardzību. Šajā 
ziņā šā lēmuma īstenošanā jāiesaista 
valsts uzraudzības iestādes un Darba 
grupa personu aizsardzībai attiecībā uz 
personas datu apstrādi, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1, lai 
nodrošinātu PRP pakalpojumos 
paredzētās personas datu lietošanas 
atbilstību pilsoņu pamattiesībām, ko 
nosaka harta.
1OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 
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ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
noteiktas dalībvalstis un starptautiskās 
organizācijas var izmantot PRP, galveno 
uzmanību visos gadījumos pievēršot 
drošības prasību ievērošanai.

ir jāparedz kopējie minimuma drošības un 
drošuma standarti, kā arī īpaši
nosacījumi, saskaņā ar kuriem noteiktas 
dalībvalstis un starptautiskās organizācijas 
var izmantot PRP, galveno uzmanību visos 
gadījumos pievēršot drošības prasību 
ievērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 
ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
noteiktas dalībvalstis un starptautiskās 
organizācijas var izmantot PRP, galveno 
uzmanību visos gadījumos pievēršot 
drošības prasību ievērošanai.

(7) Turklāt, lai veicinātu tādu Eiropas 
tehnoloģiju lietošanu pasaules mērogā, 
kuras paredzētas aizsargātiem valdības 
lietojumiem satelītu radionavigācijas jomā, 
ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
noteiktas dalībvalstis un starptautiskās 
organizācijas var izmantot PRP. Drošības 
prasību ievērošanai vienmēr jābūt 
obligātai.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un drošību 
saskaņā ar drošības prasībām šo uzdevumu 
var uzticēt tikai dalībvalstij, kas izmanto
PRP, vai uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas izmanto
PRP. Turklāt struktūrai, kas ražo 

Attiecībā uz uztvērēju ražošanu un drošību 
saskaņā ar drošības prasībām patlaban šo 
uzdevumu var uzticēt tikai dalībvalstij, kas 
izraudzījusies atbildīgo PRP iestādi, vai 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, kura izraudzījusies atbildīgo
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uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/2010, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.

PRP iestādi. Turklāt struktūrai, kas ražo 
uztvērējus, iepriekš ir jāsaņem attiecīgs 
pilnvarojums Eiropas GNSS aģentūrā, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. xxx/2010, un jāievēro šīs aģentūras 
ietvaros izveidotās apstiprināšanas iestādes 
izstrādātie noteikumi. Atbildīgo PRP 
iestāžu pienākums ir pastāvīgi kontrolēt 
gan apstiprināšanas standartu ievērošanu, 
kurus izdevusi minētā apstiprināšanas 
iestāde, gan īpašas tehniskās prasības, kas 
izriet no kopējiem minimuma standartiem.
Komisijai būtu jāpārbauda, vai nākotnē, 
ievērojot savstarpīguma principu, PRP 
uztvērēju ražošanu nevarētu uzticēt arī 
pilnvarotiem uzņēmumiem valstīs ārpus 
Eiropas Savienības. Šādā gadījumā 
jānoslēdz atbilstoši drošības līgumi, kas 
paredz nosacījumus, kas reglamentē šādas 
atļaujas piešķiršanu, lai nodrošinātu 
atbilstību kopējiem minimuma
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Philippe Lamberts

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Tā kā PRP nebūs pieejami līdz 
2014.–2015. gadam un tā kā Komisijai, kā 
noteikts 2011. gada 18. janvāra ziņojumā 
par Eiropas satelītu radionavigācijas 
programmu starpposma pārskatu, vēl 
jāizveido ievadprojekti, kas ļaus testēt un 
apstiprināt šajā lēmumā paredzētās 
procedūras un mehānismus, būtu 
jāparedz šā lēmuma pārskatīšana, lai 
izvērtētu ievadprojektu un citas PRP 
ieviešanas attīstības rezultātus.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā lēmumā ir noteikti nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem dalībvalstis, Padome, 
Komisija, Savienības aģentūras un 
starptautiskās organizācijas var piekļūt 
publiskam regulētam pakalpojumam 
(turpmāk PRP), ko piedāvā globālā satelītu 
radionavigācijas sistēma (GNSS), kas 
izveidota saskaņā ar Galileo programmu.

Šajā lēmumā ir noteikti nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem dalībvalstis, Padome, 
Komisija, Savienības aģentūras un 
starptautiskās organizācijas var piekļūt 
publiskam regulētam pakalpojumam 
(turpmāk PRP), ko piedāvā globālā satelītu 
radionavigācijas sistēma (GNSS), kas 
izveidota saskaņā ar Galileo programmu,
kas ir civila sistēma, kas atrodas civilā 
kontrolē, t. i., tās īstenošana notiek 
saskaņā ar civilajiem standartiem, 
balstoties uz civilām prasībām un Eiropas 
iestāžu kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Padome un Komisija pieņem lēmumu 
par to savu pārstāvju kategorijām, kuriem 
ir tiesības turēt īpašumā vai lietot PRP 
uztvērēju, saskaņā ar 6. panta 6. punktā 
minētajiem minimuma tehniskajiem 
standartiem. Dalībvalsts, kas lieto PRP, var 
neatkarīgi pieņemt lēmumu par fizisko 
personu, kas uzturas tās teritorijā, un 
juridisko personu, kas veic uzņēmējdarbību 
tās teritorijā, kategorijām, kurām ir tiesības 
turēt savā īpašumā vai lietot PRP uztvērēju, 

5. Padome un Komisija pieņem lēmumu 
par to savu pārstāvju kategorijām, kuriem 
ir tiesības turēt īpašumā vai lietot PRP 
uztvērēju, saskaņā ar 6. panta 6. punktā 
minētajiem minimuma tehniskajiem 
standartiem un saskaņā ar ES iedzīvotāju 
pamattiesībām uz privāto dzīvi un 
personas datu aizsardzību. Dalībvalsts, 
kas lieto PRP, var neatkarīgi pieņemt 
lēmumu par fizisko personu, kas uzturas 
tās teritorijā, un juridisko personu, kas veic 
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kā arī par tā lietojumiem saskaņā ar 
6. panta 6. punktā minētajiem minimuma 
tehniskajiem standartiem. Šādi lietojumi 
var ietvert ar drošību saistītus lietojumus.

uzņēmējdarbību tās teritorijā, kategorijām, 
kurām ir tiesības turēt savā īpašumā vai 
lietot PRP uztvērēju, kā arī par tā 
lietojumiem saskaņā ar 6. panta 6. punktā 
minētajiem minimuma tehniskajiem 
standartiem un saskaņā ar ES iedzīvotāju 
pamattiesībām uz privāto dzīvi un 
personas datu aizsardzību. Šādi lietojumi 
var ietvert ar drošību saistītus lietojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– trešā valsts vai starptautiska 
organizācija ievēro visus astoņus 
kritērijus, kas noteikti Padomes Kopējās 
nostājas 2008/944/KĀDP (2008. gada 
8. decembris), ar ko izveido kopīgus 
noteikumus, kas reglamentē militāru 
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli1, 2. pantā, un
1OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Philippe LambertsVerts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 7. punkts – 2. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir noslēgts nolīgums starp Savienību, no 
vienas puses, un minēto trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju, no otras puses, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 128. pantā paredzēto procedūru, 
un tajā ir noteikti PRP lietošanas 
nosacījumi un noteikumi, kas minētajai 
trešajai valstij vai starptautiskajai 
organizācijai ir jāievēro.

– ar Eiropas Parlamenta piekrišanu ir 
noslēgts nolīgums starp Savienību, no 
vienas puses, un minēto trešo valsti vai 
starptautisko organizāciju, no otras puses, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. pantā paredzēto procedūru, 
un tajā ir noteikti PRP lietošanas 
nosacījumi un noteikumi, kas minētajai 
trešajai valstij vai starptautiskajai 
organizācijai ir jāievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 12., 13. un 14. pantu 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai, jo 
īpaši attiecībā uz nepieciešamību juridiskai 
vai fiziskai personai piekļūt klasificētai 
informācijai, lai pildītu tās funkcijas vai 
uzdevumu. Katra dalībvalsts paziņo 
Komisijai par īpašiem noteikumiem, ko tā 
pieņem šā punkta īstenošanai.

2. Saskaņā ar 12., 13. un 14. pantu 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, 
nosaka noteikumus ar PRP saistītas 
klasificētas informācijas aizsardzībai, jo 
īpaši attiecībā uz nepieciešamību juridiskai 
vai fiziskai personai piekļūt klasificētai 
informācijai, lai pildītu tās funkcijas vai 
uzdevumu. Katra dalībvalsts paziņo 
Komisijai par īpašiem noteikumiem, ko tā 
pieņem šā punkta īstenošanai, nodrošinot 
vismaz tādu pašu aizsardzības pakāpi, 
kādu garantē Komisijas drošības 
noteikumi1 un Padomes drošības 
reglaments2.
1Komisijas Lēmuma 2001/844/EK/EOTK, 
Euratom (2001. gada 29. novembris), ar 
ko groza tās iekšējo reglamentu, 
pielikums (OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.)
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2 Padomes Lēmuma 2001/264/EK 
(2001. gada 19. marts), ar ko pieņem 
Padomes drošības reglamentu, pielikums 
(OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.)

Or. de

Pamatojums

Šis jaunais grozījuma priekšlikums labāk regulē ar PRP saistītas klasificētas informācijas 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 28

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Pamattiesību aizsardzība

1. Komisija un dalībvalstis garantē 
iedzīvotāju privātās dzīves un personas 
datu aizsardzību attiecībā uz PRP 
lietošanu.
2. Dalībvalstis un Komisija, iesaistot 
valstu uzraudzības iestādes un Darba 
grupu fizisku personu aizsardzībai 
attiecībā uz personas datu apstrādi, kas 
izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
29. pantu, izveido sistēmu tiesību uz 
privāto dzīvi un datu aizsardzības 
novērtēšanai, lietojot PRP, ko pārrauga 
ES Pamattiesību aģentūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Edit Herczog

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts izraudzītās atbildīgās PRP 
iestādes uzdevums ir pārvaldīt un kontrolēt 
to, kā fiziskas personas, kas uzturas 
minētās valsts teritorijā, un juridiskas 
personas, kas veic uzņēmējdarbību šīs 
valsts teritorijā, ražo, tur īpašumā un lieto 
PRP uztvērējus.

2. Dalībvalsts izraudzītās atbildīgās PRP 
iestādes uzdevums ir pārvaldīt un kontrolēt 
to, kā fiziskas personas, kas uzturas 
minētās valsts teritorijā, un juridiskas 
personas, kas veic uzņēmējdarbību šīs 
valsts teritorijā, ražo, tur īpašumā un lieto 
PRP uztvērējus, nodrošinot kopējos 
minimuma drošības un drošuma 
standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) apakšpunktā minētā 
drošības centra darbību (turpmāk drošības 
centrs), PRP dalībnieks var izraudzīt 
Eiropas GNSS aģentūru par atbildīgo PRP 
iestādi.

4. Tā kā Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
Regulas (EK) Nr. 683/2008 16. panta 
a) apakšpunkta ii) daļā minētā drošības 
centra darbību (turpmāk drošības centrs), 
PRP dalībnieks var izraudzīt Eiropas 
GNSS aģentūru par atbildīgo PRP iestādi.
Radušās izmaksas sedz attiecīgais PRP 
dalībnieks.

Or. de

Pamatojums

Dalībniekiem pašiem jāsedz radušās izmaksas, ja tie izmanto Eiropas GNSS aģentūru, nevis 
izrauga savu PRP iestādi.
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Grozījums Nr. 31

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. PRP uztvērēju turētāju un lietotāju 
piederību noteiktai kategorijai nosaka 
attiecīgā atbildīgā PRP iestāde. Atbildīgā 
PRP iestāde nosaka katras lietotāju 
kategorijas piekļuves tiesības PRP.

5. PRP uztvērēju turētāju un lietotāju 
piederību noteiktai kategorijai nosaka 
attiecīgā atbildīgā PRP iestāde. Atbildīgā 
PRP iestāde nodrošina, ka paredzētie PRP 
lietojumi atbilst principiem un 
noteikumiem, kas nodrošina tiesību uz 
privāto dzīvi un datu aizsardzību. 
Atbildīgā PRP iestāde nosaka katras 
lietotāju kategorijas piekļuves tiesības 
PRP.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Philippe Lamberts

Lēmuma priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Pārskatīšana un ziņojums
Komisija vēlākais līdz 2014. gada 
31. decembrim, ņemot vērā 
izmēģinājumprojektos gūto pieredzi, kas 
īstenoti sadarbībā ar atbildīgajām PRP 
iestādēm un dalībvalstīm, ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par izstrādāto 
PRP piekļuves nosacījumu atbilstošu 
darbību un pamatotību un vajadzības 
gadījumā attiecīgi ierosina šā lēmuma 
grozījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – a a apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Sadarbojoties ar atbilstošajām valsts 
un Savienības uzraudzības iestādēm, 
nodrošina PRP lietojumu un to 
izmantošanu no PRP dalībnieku puses 
atbilstību tiesībām uz privātās dzīves un 
datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ioan Enciu

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra atbildīgā PRP iestāde pastāvīgi 
informē drošības centru par lietotāju 
kategorijām atbilstoši tās kompetencei, kā 
arī par drošības moduļiem, kas saistīti ar 
katru kategoriju.

5. Katra atbildīgā PRP iestāde pastāvīgi 
informē drošības centru par lietotāju 
kategorijām atbilstoši tās kompetencei, kā 
arī par drošības moduļiem, kas saistīti ar 
katru kategoriju. Turklāt katrai PRP 
iestādei ir jābūt gatavai iespējamiem vai 
nenovēršamiem draudiem PRP sistēmai.

Or. en


