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Grozījums Nr. 12
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību normas 
attiecībā uz uzbrukumiem informācijas 
sistēmām un uzlabot tiesu un citu 
kompetento iestāžu, tostarp dalībvalstu un 
Savienības policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību; šis 
mērķis ir daļa no Savienības vispārējās 
stratēģijas, kuras nolūks ir organizētās 
noziedzības apkarošana, datortīklu 
noturības palielināšana, kritiskas 
informācijas infrastruktūras aizsardzība 
un datu aizsardzība.

Or. es

Grozījums Nr. 13
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu, Komisijas, 
Eirojusta, Eiropola un Eiropas Tīkla un 
informācijas drošības aģentūras
sadarbību, lai nodrošinātu kopēju un 
vispusīgu Savienības pieeju.

Or. ro
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Grozījums Nr. 14
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu, Komisijas, 
ENISA, Eiropola un Eirojusta sadarbību, 
lai nodrošinātu kopēju un vispusīgu 
Savienības pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

(1) Šīs direktīvas uzdevums ir tuvināt 
dalībvalstu krimināltiesību noteikumus par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un 
uzlabot tiesu un citu kompetento iestāžu, 
tostarp policijas, ENISA, valstu CERT 
vienību un citu specializētu 
tiesībaizsardzības dienestu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Teresa Riera Madurell
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Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Informācijas sistēmas ir būtisks 
elements Eiropas politiskajā, sociālajā un 
ekonomiskajā mijiedarbībā. Sabiedrība ir 
ļoti atkarīga no šīm sistēmām, un šī 
atkarība arvien palielinās. Šo sistēmu 
netraucēta darbība un drošība Eiropā ir 
vitāli svarīga Eiropas vienotā tirgus un 
konkurētspējīgas un inovatīvas 
ekonomikas attīstībai. Informācijas 
sistēmas sniedz lielus ieguvumus, tomēr 
vienlaikus, ņemot vērā to sarežģītību un 
neaizsargātību pret dažāda veida 
datornoziegumiem, tās ir saistītas ar 
daudziem riskiem mūsu drošībai. Tāpēc 
informācijas sistēmu drošība ir pastāvīgi 
nozīmīgs jautājums, kam nepieciešami 
efektīvi dalībvalstu un Savienības atbildes 
pasākumi.

Or. es

Grozījums Nr. 17
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām kļūst 
arvien draudīgāki un var nākt no 
dažādiem avotiem, piemēram, teroristiem, 
organizētās noziedzības, valstīm vai 
atsevišķām privātpersonām. Pieaug bažas 
par iespējamiem teroristiskiem vai politiski 
motivētiem uzbrukumiem informācijas 
sistēmām, kas ir dalībvalstu un Savienības 
īpaši svarīgās infrastruktūras sastāvdaļa. 
Šos draudus ievērojami veicina atsevišķu 
nodarījumu pārrobežu raksturs, relatīvi 
nelielais risks un izmaksas 
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likumpārkāpējiem un milzīgie ieguvumi, 
ko ar šādiem uzbrukumiem var iegūt, un 
kaitējums, ko ar tiem var nodarīt. Tas 
apdraud drošākas informācijas sabiedrības 
un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
ne tikai Eiropas Savienības, bet arī 
starptautiskās sabiedrības līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, arvien vairāk apdraud
informācijas sistēmu darbību Savienībā 
un pasaulē, un pieaug bažas par 
iespējamiem teroristiskiem vai politiski 
motivētiem uzbrukumiem informācijas 
sistēmām, kas ir dalībvalstu un Savienības 
īpaši svarīgās infrastruktūras sastāvdaļa. 
Tas apdraud drošākas informācijas 
sabiedrības un brīvības, demokrātijas,
drošības un tiesiskuma telpas izveidi un 
traucē izveidot Eiropas digitālo vienoto 
tirgu, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī, kā arī 
starptautiskā mērogā, piemēram, 
izmantojot Eiropas Padomes 2001. gada 
Konvenciju par kibernoziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki, un 
pieaug bažas par iespējamiem 
teroristiskiem vai politiski motivētiem 
uzbrukumiem informācijas sistēmām, kas 
ir dalībvalstu un Savienības īpaši svarīgās 
infrastruktūras sastāvdaļa. Tas apdraud 
drošākas informācijas sabiedrības un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
izveidi, un tādējādi ir nepieciešama rīcība 
Eiropas Savienības līmenī.

(2) Uzbrukumi informācijas sistēmām, jo 
īpaši organizētas noziedzības aktivitāšu 
rezultātā, kļūst arvien draudīgāki gan 
Savienībā, gan pasaulē, un pieaug bažas 
par iespējamiem teroristiskiem vai politiski 
motivētiem uzbrukumiem informācijas 
sistēmām, kas ir dalībvalstu un Savienības 
īpaši svarīgās infrastruktūras sastāvdaļa. 
Tas apdraud drošākas informācijas 
sabiedrības un brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas izveidi, un tādējādi ir 
nepieciešama rīcība Eiropas Savienības 
līmenī un labāka koordinācija un 
sadarbība starptautiskā līmenī.

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nesenie kiberuzbrukumi Eiropas 
tīkliem un/vai informācijas sistēmām 
nodarīja būtisku kaitējumu Savienības
ekonomikai un drošībai.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 2011. gada martā izdarītajiem uzbrukumiem Eiropas iestādēm, kā arī daudzajiem 
pārkāpumiem pret Eiropas Emisiju tirdzniecības sistēmām, kuru rezultātā tika nozagtas 
emisiju kvotas miljoniem EUR vērtībā.
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Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas starptautiskajām 
organizācijām un valstīm vai īpašām
publiskā vai privātā sektora funkcijām, 
kļūst aizvien bīstamāki un atkārtojas 
aizvien biežāk. Šādi uzbrukumi var izraisīt 
ievērojamus finansiālos zaudējumus gan 
informācijas un komunikācijas sistēmu 
darbības pārtraukšanas, gan datu 
zaudēšanas vai izmainīšanas rezultātā. Šo
tendenci diemžēl pavada aizvien 
modernāku rīku pieejamība un attīstība, ko 
noziedznieki var izmantot dažāda veida 
kiberuzbrukumu izdarīšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī 
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī 
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.
Turklāt izkliedētos pakalpojumatteices 
uzbrukumus informācijas sistēmām 
un/vai uzbrukumus kritiskām 
informācijas infrastruktūrām darbības 
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pārtraukšanas nolūkā var izmantot kā 
kiberkara un/vai terorisma līdzekli.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm vai īpašām publiskā 
vai privātā sektora funkcijām, kļūst aizvien 
bīstamāki un atkārtojas aizvien biežāk. Šī
tendenci pavada aizvien modernāku rīku 
attīstība, ko noziedznieki var izmantot 
dažādu kiberuzbrukumu izdarīšanai.

(3) Ir vērojama tendence, ka plaša mēroga 
uzbrukumi informācijas sistēmām, kas ir 
īpaši svarīgas valstīm, Savienībai vai 
īpašām publiskā vai privātā sektora 
funkcijām, kļūst aizvien bīstamāki un 
atkārtojas aizvien biežāk. Šo tendenci 
pavada informācijas tehnoloģiju strauja
attīstība un līdz ar to aizvien modernāki 
rīki, ko noziedznieki var izmantot dažāda 
veida kiberuzbrukumu izdarīšanai, daži no 
kuriem var nodarīt ievērojamu 
ekonomisku un sociālu kaitējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 24
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Definīciju, jo īpaši informācijas sistēmu 
un datorizētu datu definīciju, vienotība šajā 
jomā ir svarīga, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju šīs direktīvas piemērošanai 
dalībvalstīs.

(4) Definīciju, jo īpaši informācijas 
sistēmu, datorizētu datu un pret 
informācijas sistēmām un datoru datiem 
izdarītu kriminālpārkāpumu definīciju, 
vienotība šajā jomā ir būtiska, lai 
nodrošinātu saskaņotu un vienveidīgu
pieeju šīs direktīvas piemērošanai 
dalībvalstīs.
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Or. ro

Grozījums Nr. 25
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Definīciju, jo īpaši informācijas sistēmu 
un datorizētu datu definīciju, vienotība šajā 
jomā ir svarīga, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju šīs direktīvas piemērošanai 
dalībvalstīs.

(4) Definīciju, jo īpaši informācijas sistēmu 
un datorizētu datu definīciju, un uzvedības 
normu vienotība šajā jomā ir svarīga, lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju šīs direktīvas 
piemērošanai dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) IP adrešu vai domēnu vārdu 
atsaukšana ir sistēmas traucējumu 
piemēri, un tos var uzskatīt par šīs 
direktīvas 4. pantā definētajiem 
kriminālpārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

ITRE ziņojums par interneta pārvaldību — nākamie paredzētie pasākumi valdībām ir 
„globālās interneta un saziņas brīvības integritātes aizsardzība, izvairoties no reģionāliem 
pasākumiem, piemēram, IP adrešu un domēna vārdu atcelšanas trešās valstīs”. IP adrešu vai 
domēnu vārdu atcelšana bez tiesiska pamatojuma, t. i., bez iepriekšēja tiesas nolēmuma, var 
ievērojami kaitēt likumīgai uzņēmējdarbībai, kā arī ietekmēt saziņas brīvību. Apsvērumā 
precizēts, ka nelikumīga sistēmas traucēšana ietver šādas darbības attiecībā uz ES.
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Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) IP adrešu vai domēnu vārdu 
atsaukšana ir sistēmas traucējumu 
piemēri, un tos var uzskatīt par šīs 
direktīvas 4. pantā definētajiem 
kriminālpārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām un tie 
jāpieņem kā daļa no plašākas valsts 
stratēģijas, kuras mērķis ir nepieļaut un 
apkarot šādus uzbrukumus. Šiem sodiem 
jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un tādiem, 
kas attur no nodarījuma izdarīšanas.
Dalībvalstīs paredzēto sankciju un sodu 
konverģence ir nepieciešama, jo draudiem 
bieži vien ir pārrobežu raksturs, un tās 
mērķis ir mazināt atšķirības starp 
dalībvalstīm, kad nākas saskarties ar 
Savienībā veiktiem nodarījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 29
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstīm jāparedz sodi par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām. Šiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un 
tādiem, kas attur no nodarījuma 
izdarīšanas.

(6) Dalībvalstīm būtu jāparedz gan
saskaņoti sodi par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām, gan efektīvi 
pasākumi šādu uzbrukumu novēršanai. 
Šiem sodiem jābūt iedarbīgiem, 
samērīgiem un tādiem, kas attur no 
nodarījuma izdarīšanas.

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstīm, ES un privātajam 
sektoram sadarbībā ar Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru būtu 
jāveic pasākumi, lai palielinātu 
informācijas sistēmu drošību un 
integritāti, novērstu uzbrukumus un 
mazinātu uzbrukumu ietekmi.

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir atbilstīgi noteikt bargākas sankcijas, 
ja uzbrukumu informācijas sistēmai ir 
veikusi noziedzīga organizācija 2008. gada 

(7) Ir atbilstīgi noteikt bargākas sankcijas, 
ja uzbrukumu informācijas sistēmai ir 
veikusi noziedzīga organizācija 2008. gada 
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24. oktobra Padomes Pamatlēmumā 
2008/841/TI par cīņu pret organizēto 
noziedzību sniegtās definīcijas nozīmē, kā 
arī ja tas ir plaša mēroga uzbrukums vai 
nodarījums ir veikts, slēpjot izdarītāju 
patieso identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam. Tāpat ir lietderīgi 
nodrošināt iespēju piemērot bargākus 
sodus, ja šāds uzbrukums ir radījis
nopietnus zaudējumus vai skāris būtiskas 
intereses.

24. oktobra Padomes Pamatlēmumā 
2008/841/TI par cīņu pret organizēto 
noziedzību sniegtās definīcijas nozīmē, kā 
arī ja tas ir plaša mēroga uzbrukums vai 
nodarījums ir veikts, slēpjot izdarītāju 
patieso identitāti un kaitējot identitātes 
likumīgajam īpašniekam. Tāpat ir lietderīgi 
nodrošināt iespēju piemērot smagākus 
sodus, ja šāds uzbrukums ir veikts no 
organizācijas iekšienes un to ir veicis 
kāds, kam ir piekļuves tiesības, un ja tas
rada nopietnus zaudējumus vai skar
būtiskas intereses;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Padomes 2008. gada 27.-28. novembra 
secinājumos ir norādīts, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāizstrādā jauna stratēģija, 
ņemot vērā 2001. gada Eiropas Padomes 
konvenciju par kibernoziedzību. Šī 
konvencija ir atsauces tiesiskais regulējums 
kibernoziedzības, tostarp uzbrukumu 
informācijas sistēmām, apkarošanai. Šī 
direktīva ir izstrādāta, pamatojoties uz 
minēto konvenciju.

(8) Padomes 2008. gada 27. un 
28. novembra secinājumos ir norādīts, ka 
dalībvalstīm un Komisijai būtu jāizstrādā 
jauna stratēģija, ņemot vērā 2001. gada 
Eiropas Padomes Konvenciju par 
kibernoziedzību. Padomei un Komisijai 
būtu jāmudina dalībvalstis, kuras vēl nav 
ratificējušas šo konvenciju, to izdarīt pēc 
iespējas drīzāk. Šī konvencija ir atsauces 
tiesiskais regulējums kibernoziedzības, 
tostarp uzbrukumu informācijas sistēmām, 
apkarošanai. Šī direktīva ir izstrādāta, 
pamatojoties uz minēto konvenciju.

Or. es

Grozījums Nr. 33
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana un 
aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana.

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma vai tā izdarīšanas 
nodoma pierādījumu vākšanai. Ņemot 
vērā, cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties un efektīvi sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
tostarp par informācijas sistēmas 
funkcionalitātes atjaunošanu, datu 
saglabāšana saskaņā ar personas datu 
aizsardzības principiem, pierādījumu 
vākšana, juridiskas informācijas sniegšana 
un aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana un identificēšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
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saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana un 
aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana.

saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm, ES un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūrai
būtu jāspēj nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana un 
aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana un 

(11) Direktīvā uzsvērta tādu informācijas 
apmaiņas tīklu nozīme kā G8 vai Eiropas 
Padomes kontaktpunktu tīkls, kas ir 
pieejami divdesmit četras stundas diennaktī 
un septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu 
tūlītēju palīdzību ar informācijas sistēmām 
saistītu noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanai vai tiesvedībai, vai 
noziedzīga nodarījuma pierādījumu 
vākšanai elektroniska formā. Ņemot vērā, 
cik ātri iespējams veikt plaša mēroga 
uzbrukumus, dalībvalstīm būtu jāspēj 
nekavējoties sniegt atbildi uz šī 
kontaktpunktu tīkla steidzamiem 
lūgumiem. Šādam atbalstam būtu jāietver 
šādu pasākumu atvieglošanu vai tiešu 
veikšanu: tehnisku konsultāciju sniegšana, 
datu saglabāšana, pierādījumu vākšana, 
juridiskas informācijas sniegšana, 
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aizdomās turēto atrašanās vietas 
noteikšana.

apdraudētās un/vai iegūtās informācijas 
identificēšana un aizdomās turēto 
atrašanās vietas noteikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Publisko iestāžu sadarbība ar 
privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību ir 
ļoti nozīmīga, novēršot un apkarojot 
uzbrukumus informācijas sistēmām. Ar 
šiem partneriem būtu jāizveido pastāvīgs 
dialogs, ņemot vērā plašo apjomu, kādā 
tie izmanto informācijas sistēmas, un 
kopīgu atbildību par šo sistēmu stabilu un 
pienācīgu darbību. Veidojot IT drošības 
kultūru, ir svarīgi uzlabot visu ieinteresēto 
pušu informētību par informācijas 
sistēmu izmantošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 37
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. 
Dalībvalstīm ar Komisijas un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūras 
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informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

atbalstu ir jāuzlabo apmaiņa ar 
informāciju par uzbrukumiem 
informācijas sistēmām. Šie dati turklāt 
palīdzēs īpašajām aģentūrām, kā Eiropols 
un Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūra, labāk novērtēt kibernoziedzības 
izplatības apjomu un stāvokli tīklu un 
informācijas drošības jomā Eiropā.
Labākas zināšanas par pašreizējiem un 
turpmākajiem riskiem palīdzēs pieņemt 
atbilstošākus lēmumus, lai nepieļautu, 
novērstu vai ierobežotu kaitējumu, ko 
izraisa uzbrukumi informācijas sistēmām.

Or. es

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā un palīdzēt 
dalībvalstīm pieņemt lēmumus par 
atbildes pasākumiem informācijas 
drošības incidentu gadījumā.

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Ivailo Kalfin
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Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām aģentūrām, 
kā Eiropols un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra, labāk 
novērtēt kibernoziedzības izplatības 
apjomu un stāvokli tīklu un informācijas 
drošības jomā Eiropā.

(12) Ir nepieciešams vākt datus par 
nodarījumiem, kas minēti šajā direktīvā, lai 
iegūtu pilnīgāku pārskatu par šo problēmu 
Savienības līmenī, un tādējādi veicinātu 
efektīvāku atbildes mehānismu izstrādi. Šie 
dati turklāt palīdzēs īpašajām struktūrām 
un aģentūrām, kā dalībvalstu CERT,
Eiropols un Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra, labāk novērtēt 
kibernoziedzības izplatības apjomu un 
stāvokli tīklu un informācijas drošības 
jomā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību tuvināt
krimināltiesību aktus šajā jomā. Turklāt, 
pēc Padomes Pamatlēmuma 2009/948/TI 
par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 
novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā 
pieņemšanas, būtu jāuzlabojas 
koordinēšanai, saucot pie atbildības 
saistībā ar uzbrukumiem informācijas 

(13) Ievērojami trūkumi un atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos uzbrukumu 
informācijas sistēmām jomā var kavēt 
organizētās noziedzības un terorisma 
apkarošanu un sarežģīt efektīvu policijas 
un tiesu iestāžu sadarbību. Modernās 
informācijas sistēmas ir starptautiskas un 
tās nesaista robežas, tas nozīmē, ka 
uzbrukumiem šādām sistēmām ir 
pārrobežu raksturs, kas vēl vairāk izceļ 
steidzamo vajadzību rīkoties Savienības 
līmenī, lai tuvinātu valstu krimināltiesību 
aktus šajā jomā. Tāpat Savienībai būtu 
jācenšas panākt ciešāku starptautisko 
sadarbību tīklu un informācijas sistēmu 
drošības jomā, iesaistot visus attiecīgos 
starptautisko procesu dalībniekus.
Turklāt, pēc Padomes Pamatlēmuma 
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sistēmām. 2009/948/TI par jurisdikcijas īstenošanas 
konfliktu novēršanu un atrisināšanu 
kriminālprocesā pieņemšanas, būtu 
jāuzlabojas koordinēšanai, saucot pie 
atbildības saistībā ar uzbrukumiem 
informācijas sistēmām.

Or. es

Grozījums Nr. 41
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu definē noziedzīgus 
nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido minimuma 
noteikumus attiecībā uz sodiem par šiem 
nodarījumiem. Tās mērķis ir arī ieviest 
vienotus noteikumus šādu uzbrukumu 
novēršanai un uzlabot sadarbību šajā 
jautājumā krimināltiesību jomā Eiropā.

Ar šo direktīvu definē noziedzīgus 
nodarījumus uzbrukumu informācijas 
sistēmām jomā un izveido saskaņotus
minimuma noteikumus attiecībā uz sodiem 
par šiem nodarījumiem. Tās mērķis ir arī 
ieviest vienotus noteikumus šādu 
uzbrukumu novēršanai un apkarošanai un 
uzlabot sadarbību šajā jautājumā Eiropā, it 
īpaši krimināltiesību jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav 
atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

d) „bez tiesībām” ir piekļuve vai 
iejaukšanās bez īpašnieka vai bez sistēmas 
vai tās daļas cita tiesību subjekta atļaujas, 
vai tāda piekļuve vai iejaukšanās, kas nav 
atļauta saskaņā ar attiecīgiem valsts vai 
Eiropas tiesību aktiem.
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Or. ro

Grozījums Nr. 43
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datorparole, pieejas kods vai līdzīgi dati, 
ar kuru palīdzību var piekļūt informācijas 
sistēmai vai tās daļai.

b) datorparole, pieejas kods, digitāla vai 
fiziska drošības marķierierīce vai līdzīgi 
dati, ar kuru palīdzību var piekļūt 
informācijas sistēmai vai tās daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
identifikācijas datu neatļauta nosūtīšana 
citām personām ar mērķi veikt kādu no 
3.–7. pantā minētajām darbībām ir 
sodāma kā noziedzīgs nodarījums.

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
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ja kādu no 3.–7. pantā minētajiem 
nodarījumiem veic persona, kurai amata 
pienākumu dēļ ir piekļuve informācijas 
sistēmu drošības sistēmām, tas ir atbildību 
pastiprinošs apstāklis un par to soda kā 
par noziedzīgu nodarījumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu zudumu.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3.–
6. pantā minētajiem nodarījumiem 
paredzētais maksimālais kriminālsods ir 
brīvības atņemšana uz vismaz pieciem 
gadiem, ja tie izdarīti, izmantojot rīku, kas 
domāts tādu uzbrukumu sākšanai, kas 
ietekmē ievērojamu skaitu informācijas 
sistēmu, vai rada ievērojamu kaitējumu, 
piemēram, sistēmas pakalpojumu 
pārtraukumu, finansiālas izmaksas vai 
personas datu vai jutīgas informācijas
zudumu.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
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dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

dalībvalstis nodrošina, ka tām ir valsts 
operatīvais kontaktpunkts, un izmanto 
pastāvošo operatīvo kontaktpunktu tīklu, 
kas ir pieejams divdesmit četras stundas 
diennaktī un septiņas dienas nedēļā.
Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviestas 
procedūras, lai tās varētu atbildēt uz 
steidzamiem lūgumiem maksimums astoņu 
stundu laikā. Šādai atbildei jābūt efektīvai, 
un tai attiecīgos gadījumos jāietver šādu 
pasākumu veicināšana vai tieša 
īstenošana: tehnisku konsultāciju 
sniegšana, tostarp par informācijas 
sistēmas funkcionalitātes atjaunošanu, 
datu saglabāšana saskaņā ar personas 
datu aizsardzības principiem, pierādījumu 
vākšana, juridiskas informācijas 
sniegšana un aizdomās turēto atrašanās 
vietas noteikšana un identificēšana.
Kontaktpunkti norāda veidu un termiņus, 
kādos sniegs atbildes uz palīdzības 
pieprasījumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums. ENISA var uzņemties šo lomu 
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risinājums. un uzraudzīt informācijas apmaiņu, 
darbojoties kā vienots kontaktpunkts un 
Savienības kiberdrošības incidentu 
reģistrētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis izmanto pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

1. Lai apmainītos ar informāciju par 3.–
8. pantā minētajiem nodarījumiem, saskaņā 
ar datu aizsardzības noteikumiem 
dalībvalstis nosūta šādu informāciju 
Komisijai, Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūrai un citām dalībvalstīm,
izmantojot pastāvošo operatīvo 
kontaktpunktu tīklu, kas ir pieejams 
divdesmit četras stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai tās 
varētu atbildēt uz steidzamiem lūgumiem 
maksimums astoņu stundu laikā. Šādā 
atbildē vismaz norāda, vai, kādā veidā un 
kad tiks sniegts palīdzības lūguma 
risinājums.

Or. ro

Grozījums Nr. 50
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis informē Komisiju par to 
nozīmētajiem kontaktpunktiem 

2. Dalībvalstis informē Komisiju, 
Eirojustu un Eiropas Tīklu un 
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informācijas apmaiņai par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Komisija nosūta šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

informācijas drošības aģentūru par to 
nozīmētajiem kontaktpunktiem 
informācijas apmaiņai par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Komisija nosūta šo 
informāciju citām dalībvalstīm.

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Niki Tzavela

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ENISA uzņemas stratēģisku lomu 
koordinēt dalībvalstu un Savienības 
iestāžu centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina sistēmas izveidi, 
ar kuras palīdzību reģistrē, ģenerē un 
sniedz statistikas datus par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā.

1. Dalībvalstis nodrošina sistēmas izveidi, 
ar kuras palīdzību reģistrē, ģenerē un 
sniedz statistikas datus par nodarījumiem, 
kas minēti 3.–8. pantā. Ja nodarījums ir 
saistīts ar vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
ENISA var veicināt apmaiņu ar šādiem 
datiem starp visām ieinteresētajām pusēm, 
tostarp Eiropolu un Eirojustu.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata publicēšanu.

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūrai 
un arī nodrošina šo statistikas ziņojumu 
periodiska konsolidēta pārskata 
publicēšanu. Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra šos datus 
apkopo ES līmenī un izmanto par pamatu 
ziņojumu sagatavošanai par informācijas 
sistēmu un datoru datu drošības stāvokli 
visā Eiropā.

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina šo statistikas ziņojumu 
konsolidēta pārskata publicēšanu.

3. Saskaņā ar šo pantu savāktos datus 
dalībvalstis nosūta Komisijai un Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūrai 
(ENISA). Dalībvalstis nodrošina šo 
statistikas ziņojumu konsolidēta pārskata 
publicēšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai visu 
informāciju, kas ir vajadzīga, lai sagatavotu 
1. punktā minēto ziņojumu. Šajā 
informācijā ietver sīku aprakstu par 
leģislatīvajiem un citiem pasākumiem, kas 
pieņemti īstenojot šo direktīvu.

2. Dalībvalstis un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūra nosūta 
Komisijai visu informāciju, kas ir 
vajadzīga, lai sagatavotu 1. punktā minēto 
ziņojumu. Šajā informācijā ietver sīku 
aprakstu par leģislatīvajiem un citiem 
pasākumiem, kas pieņemti īstenojot šo 
direktīvu.

Or. ro


