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45. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. uzsver, ka teroristu organizācijas un 
organizētas noziedzīgas grupas arvien 
vairāk izmanto kibertelpu visu veidu 
noziegumu veicināšanai un ka 
kibernoziedzība un IT atvieglināta 
noziedzība ir galvenais drauds ES 
iedzīvotājiem un ES ekonomikai; norāda, 
ka digitālajā laikmetā ir nepieciešama 
jauna pieeja tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu sadarbības jomā, lai vērstos pret 
kibernoziedzību; norāda, ka jauni 
tehnoloăiju sasniegumi pastiprina 
kibernoziedzības ietekmi gan apmēra, gan 
ātruma ziĦā, un tādēĜ aicina Komisiju 
rūpīgi analizēt tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu pilnvaras un viĦu tiešsaistē un 
bezsaistē īstenojamās likumīgās un 
tehniskās iespējas, kas Ĝauj tām efektīvi 
vērsties pret kibernoziedzību, un vienlaikus 
uzsver, ka visi pasākumi jāīsteno, stingri 
ievērojot pamattiesības, tiem jābūt 
nepieciešamiem un samērīgiem un jāatbilst 
ES un valstu tiesību aktiem; aicina jo īpaši 
Komisiju pārliecināties par to, ka tiesības 
izmantot šifrēšanu joprojām paliek 
neskartas visā Eiropas Savienībā un ka 
dalībvalstis neīsteno nevienu pasākumu, lai 
likvidētu vai ierobežotu šīs tiesības; aicina 
Komisiju drīzāk piešėirt Eiropola 
ZiĦošanas par interneta saturu vienībai 
resursus, kas nepieciešami tās darbībai, 
nevis turpināt štata vietu iekšēju 

45. uzsver, ka teroristu organizācijas un 
organizētas noziedzīgas grupas arvien 
vairāk izmanto kibertelpu visu veidu 
noziegumu veicināšanai un ka 
kibernoziedzība un IT atvieglināta 
noziedzība ir galvenais drauds ES 
iedzīvotājiem un ES ekonomikai; norāda, 
ka digitālajā laikmetā ir nepieciešama 
jauna pieeja tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu sadarbības jomā, lai vērstos pret 
kibernoziedzību; norāda, ka jauni 
tehnoloăiju sasniegumi pastiprina 
kibernoziedzības ietekmi gan apmēra, gan 
ātruma ziĦā, un tādēĜ aicina Komisiju 
rūpīgi analizēt tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu pilnvaras un viĦu tiešsaistē un 
bezsaistē īstenojamās likumīgās un 
tehniskās iespējas, kas Ĝauj tām efektīvi 
vērsties pret kibernoziedzību, un vienlaikus 
uzsver, ka visi pasākumi jāīsteno, stingri 
ievērojot pamattiesības, tiem jābūt 
nepieciešamiem un samērīgiem un jāatbilst 
ES un valstu tiesību aktiem; aicina jo īpaši 
Komisiju pārliecināties par to, ka tiesības 
izmantot šifrēšanu joprojām paliek 
neskartas visā Eiropas Savienībā un ka 
dalībvalstis neīsteno nevienu pasākumu, 
kas ierobežo personu tiesības izmantot 
šifrēšanu, tajā pašā laikā sarunu 

noklausīšanās, kas tiek veikta policijas 

izmeklēšanas vai tiesas procesa kontekstā, 

vienmēr ir iespējama ar atbilstošu tiesu 
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pārvietošanu, kā tas notiek ar personālu arī 
Eiropas Kibernoziegumu novēršanas centrā 
(EC3), kurā nedrīkst trūkt darbinieku; 

iestādes atĜauju; aicina Komisiju drīzāk 
piešėirt Eiropola ZiĦošanas par interneta 
saturu vienībai resursus, kas nepieciešami 
tās darbībai, nevis turpināt štata vietu 
iekšēju pārvietošanu, kā tas notiek ar 
personālu arī Eiropas Kibernoziegumu 
novēršanas centrā (EC3), kurā nedrīkst 
trūkt darbinieku; 

Or. en 
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26. iebilst pret domu izmantot bruĦotus 
bezpilota lidaparātus un novērošanas 
bezpilota lidaparātus, jo īpaši 
ZiemeĜāfrikā, kā līdzekli cīĦā pret 
migrāciju un organizētu noziedzīgu grupu 

dalībniekiem, kas iesaistīti 

cilvēktirdzniecībā; mudina PV/AP saskaĦā 
ar Parlamenta 2014. gada 27. februāra 
rezolūciju par bruĦotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu iesniegt kopējās nostājas 
projektu par bruĦotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu1; 

____________ 

P7_TA(2014)0172. 

 

26. iebilst pret domu izmantot bruĦotus 
bezpilota lidaparātus, jo īpaši ZiemeĜāfrikā, 
kā līdzekli nelegālās migrācijas 
apkarošanai; mudina PV/AP saskaĦā ar 
Parlamenta 2014. gada 27. februāra 
rezolūciju par bruĦotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu iesniegt kopējās nostājas 
projektu par bruĦotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu1; 

 

____________ 
1 P7_TA(2014)0172. 
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