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12.4.2019 A8-0193/158

Grozījums Nr. 158
Birgit Sippel
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0193/2019
Daniel Dalton
Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, 
kuri pēc kompetento iestāžu veikta 
novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetentās iestādes, 
proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto 
uzdevumu uzticēt pārvaldes, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. 
Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs 
tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā no izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai 
attiecīgais saturs tiek izņemts vai 
lietotājiem Savienībā tiek atspējota 
saturpiekļuve.

(13) Būtu jāsaskaņo procedūra un 
pienākumi, kas izriet no izņemšanas 
rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu 
veikta novērtējuma prasa mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem izņemt 
teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi 
šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu 
brīvība norīkot kompetento iestādi, proti, 
jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu 
uzticēt tiesu iestādei vai funkcionāli 
neatkarīgai pārvaldes iestādei. Ņemot vērā 
ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek 
izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis 
noteikums mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem uzliek par pienākumu 
nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā 
identificētais teroristiskais saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota bez 
liekas kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas. Ja iespējams, būtu jāņem 
vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
lielums un ekonomiskā kapacitāte.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/159

Grozījums Nr. 159
Birgit Sippel
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0193/2019
Daniel Dalton
Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm 
būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā 
juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts 
kalpo operacionāliem nolūkiem. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt 
jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas 
ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem 
līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri 
apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma 
sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas 
Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējs var brīvi norādīt esošu 
kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj 
izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. 
Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek 
izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota 
vienas stundas laikā pēc izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, 
ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 

(33) Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu 
ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido 
kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam 
pārstāvim kontaktpunkts kalpo 
operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta 
sastāvā vajadzētu būt jebkādiem 
specializētiem līdzekļiem, kas ļauj 
elektroniski iesniegt izņemšanas 
rīkojumus, un tehniskiem līdzekļiem un 
personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. 
Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja 
kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, 
un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var 
brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis 
kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā 
paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka 
teroristisks saturs tiek izņemts vai 
saturpiekļuve tiek atspējota bez liekas 
kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem būtu jānodrošina, ka 
kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par 
kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija 
par valodu, kurā ar kontaktpunktu var 
sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp 
mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un 
kompetentajām iestādēm, mitināšanas 
pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut 
saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, 



AM\1182445LV.docx PE637.737v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

kurā pieejami to noteikumi. kurā pieejami to noteikumi.
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12.4.2019 A8-0193/160

Grozījums Nr. 160
Birgit Sippel
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0193/2019
Daniel Dalton
Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo vienas stundas 
laikā pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

2. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs 
teroristisku saturu izņem vai piekļuvi 
šādam saturam atspējo bez liekas 
kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma 
saņemšanas.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Grozījums Nr. 161
Birgit Sippel
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0193/2019
Daniel Dalton
Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ... 16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
atspējo vienas stundas laikā pēc 
kompetentās iestādes izdota izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Regulas (ES) ... 16 4. pantu 
izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku 
saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam 
atspējo bez liekas kavēšanās pēc 
kompetentās iestādes izdota izņemšanas 
rīkojuma saņemšanas.

_________________ _________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura 
izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/162

Grozījums Nr. 162
Birgit Sippel
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0193/2019
Daniel Dalton
Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Regulas priekšlikums
I Pielikums – B iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B Saturs, kurš jāizņem vai kura 
saturpiekļuve jāatspējo vienas stundas 
laikā

B Saturs, kurš jāizņem vai kura 
saturpiekļuve jāatspējo bez liekas 
kavēšanās

Or. en


