
 

AM\1068152LV.doc  PE559.045v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.7.2015 B8-0676/30 

Grozījums Nr.  30 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā LESD 4. pantā noteikto valsts 
drošības izĦēmumu nevar izmantot, lai 
valsts drošības aăentūras varētu pārkāpt 
citu dalībvalstu intereses, tostarp 
ekonomiskās intereses, citu dalībvalstu 
pilsoĦu un iedzīvotāju tiesības un Eiropas 
Savienības un trešo valstu tiesību aktus 
un politikas nostādnes plašākā mērogā; 

C. tā kā par valsts drošību saskaĦā ar LES 
4. pantu joprojām atbild tikai dalībvalstis; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/31 

Grozījums Nr.  31 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā šifrēšana ir svarīgs aizsardzības un 
drošības pasākums, ko fiziskas personas 
veic, lai aizsargātos pret masveida 
uzraudzību un noziedzību un varētu 
izmantot savas pamattiesības Eiropas 
Savienībā un trešās valstīs, kā arī tā ir 
svarīgs līdzeklis, kas palielina uzticību 
virtuālajai videi; tā kā nedrīkstētu pārkāpt 

tiesības izmantot šifrēšanu tādēĜ, ka it kā 
esot jācīnās pret noziedzību; 

I. tā kā šifrēšana ir svarīgs līdzeklis, ko 
fiziskas personas izmanto, lai aizsargātos 
pret noziedzību un palielinātu uzticību 
virtuālajai videi, un tā kā ir jāatceras arī 
tas, ka daudzi noziedznieki izmanto tādus 
aizsardzības pasākumus kā šifrēšana un 
citus līdzekĜus, lai pasargātu un slēptu 
savu darbību, radot nopientas problēmas 
tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu 
izmeklēšanai;   

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/32 

Grozījums Nr.  32 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
uzmanību ir pievērsusi robežpārvaldībai, 
kas ir svarīgs pārrobežu noziedzības un 
terorisma profilakses aspekts; uzsver, ka 
ES robežu drošība būtu jāpastiprina, 
īstenojot regulāras pārabudes, izmantojot 
izveidotās datubāzes, piemēram, SIS; 
atzinīgi vērtē Komisijas apĦemšanos 
iesniegt savu pārskatīto priekšlikumu par 
viedrobežu līdz 2016. gada sākumam; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/33 

Grozījums Nr.  33 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  48.a prasa, lai Komisija veiktu tādu 
pasākumu pilnu novērtējumu, kurus 
īsteno, lai apkarotu bērnu seksuālu 
izmantošanu tiešsaistē, kā arī, lai tā 
novērtētu to, vai ir vai nav nepieciešami 
papildu tiesību akti, un noskaidrotu, vai 
Eiropolam ir pietiekami daudz speciālo 
zināšanu, resursu un darbinieku, ar 
kuriem var novērst šo briesmīgo 
noziegumu; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/34 

Grozījums Nr.  34 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atkārto vajadzību turpināt izmeklēšanu 
un novērst noziedzības pamatiemeslus, 
tostarp pieaugošo nevienlīdzību, 
nabadzību, diskrimināciju un iespējamos 
netaisnības elementus, kas tiek saskatīti 
ES un tās dalībvalstu ārpolitikā; turklāt 
uzsver vajadzību nodrošināt atbilstošus 
resursus sociālajiem darbiniekiem, 
vietējiem policistiem un tiesu 
amatpersonām, kuru budžets ir ievērojami 
samazināts taupības pasākumu dēĜ; 

2. atkārto vajadzību noziedzības 
pamatiemeslus novērst arī turpmāk, 
tostarp nevienlīdzību, nabadzību un 
diskrimināciju; turklāt uzsver vajadzību 
nodrošināt atbilstošus resursus sociālajiem 
darbiniekiem, pašvaldību un valsts 
policistiem un tiesu amatpersonām, kuru 
budžets dažās dalībvalstīs ir ievērojami 
samazināts; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/35 

Grozījums Nr.  35 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. šajā sakarībā atgādina par tādu 
pasākumu nosodījumu, kas izraisīja 
nevainīgu cilvēku personas datu plašo, 
sistēmisko un visaptverošo vākšanu, jo 
īpaši, Ħemot vērā tās iespējami smagās 
sekas uz tiesībām uz taisnīgu tiesu, 
diskriminācijas aizliegumu, privātumu un 
datu aizsardzību, preses, domas un vārda 
brīvību un pulcēšanās un biedrošanās 
brīvību, un radīja lielas iespējas no 
politiskajiem pretiniekiem iegūto 
informāciju izmantot Ĝaunprātīgi; pauž 
nopietnas bažas par masu uzraudzības 
pasākumu lietderību, jo tie bieži vien tie 
„tīklu izmet pārāk plašiˮ un tādēĜ 
„uzpeldˮ pārāk daudz maldīgu pozitīvo 
un negatīvo elementu; brīdina par masu 
uzraudzības bīstamību, jo tā padara 
mazāk svarīgu nepieciešamību investēt, 
iespējams, lētākos, efektīvākos un mazāk 
traucējošos kontroles pasākumos; 

8. atgādina, ka Parlaments nosodīja 
nelikumīgi pār ES iedzīvotājiem veikto 
masveida uzraudzību, jo īpaši, Ħemot vērā 
tās iespējami smagās sekas uz iedzīvotāju 
pamattiesībām, sevišėi tiesībām uz 
privātumu un datu aizsardzību, preses un 
vārda un domas brīvību un atgādina par 
vajadzību stiprināt šīs jomas uzraudzību 
no tiesu un parlamentāro uzraudzību;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/36 

Grozījums Nr.  36 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. konstatē, ka ES nav vienojusies par 
jēdziena „valsts drošībaˮ nozīmi, ES 
tiesību aktos radot nedefinētu regulējumu, 
kurā tiek lietots jēdziens „valsts drošībaˮ;  
tādēĜ aicina Komisiju ātri ierosināt LES 
4. pantā paredzētā valsts drošības 
izĦēmuma definīciju un robežas, lai 
drošības pasākumus varētu pienācīgi 
kontrolēt no demokrātijas un 
pamattiesību pārskatatbildības viedokĜa; 

10. atgādina, ka par valsts drošību saskaĦā 
ar LES 4. pantu joprojām atbild tikai 
dalībvalstis;  
 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/37 

Grozījums Nr.  37 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver vajadzību uzlabot demokrātisko 
un tiesas iestāžu īstenoto kontroli pār 
dalībvalstu izlūkdienestiem; konstatē, ka 

Parlamentam, Tiesai un Ombudam nav 
pietiekošu pilnvaru efektīvi veikt Eiropas 
drošības politikas nostādĦu kontroli; 

12. uzsver, ka par pienācīgu demokrātijas 
un tiesas iestāžu īstenoto kontroli pār 
izlūkdienestiem visās dalībvalstīs pilnībā 
atbildīgi ir to parlamenti; atzinīgi vērtē 
dalībvalstu parlamentu vēlmi šajā 
jautājumā īstenot paraugprakses apmaiĦu 
ar Eiropas Parlamentu;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/38 

Grozījums Nr.  38 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver vajadzību uzlabot demokrātisko 
un tiesas iestāžu īstenoto kontroli pār 
dalībvalstu izlūkdienestiem;  konstatē, ka 

Parlamentam, Tiesai un Ombudam nav 
pietiekošu pilnvaru efektīvi veikt Eiropas 
drošības politikas nostādĦu kontroli; 

12. atzīst izlūkdienestu nozīmīgo lomu 
demokrātiskās sabiedrībās un vajadzību 
tiem nodrošināt atbilstošo tiesisko 
regulējumu un tehniskās iespējas 
aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības uz 
drošību pret iekšējiem un ārējiem 
draudiem un uzsver, ka šo dienestu 
darbība ir jākontrolē dalībvalstu 
parlamentiem, jānodrošina to 
demokrātiskā pārskatatbildība un tiesu 
iestāžu kontrole pār tiem, Ħemot vērā, ka 
demokrātiskā sabiedrības pamatā ir 
tiesiskas valsts princips; uzsver, ka 

dalībvalstu pārraudzības mehānismiem 
un struktūrām ir nemitīgi jāpielāgojas 
tehnoloăiju ātrajai attīstībai, lai 
nodrošinātu efektīvu kontroles līmeni;  

Or. en 
7.7.2015 B8-0676/39 

Grozījums Nr.  39 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 
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21. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzskata, ka, turpinot attīstīt Eiropola, 
Eurojust un gaidāmās Eiropas Prokuratūras 
funkcijas, visā Eiropā būtu jāizveido 
tiesībaizsardzības un tiesu sistēma, taču 
minētās attīstības absolūts 
priekšnoteikums ir demokrātiskās 
pārraudzības trūkumu un nepilnību 
novēršana; 

21. uzsver Eiropola, Eurojust un gaidāmās 
Eiropas Prokuratūras svarīgo nozīmi 

efektīvas ES brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas veidošanā un atgādina, 
ka uz minētajām aăentūrām un 
struktūrām attiecas demokrātiska un tiesu 
iestāžu pārraudzība;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/40 

Grozījums Nr.  40 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atkārto savu apĦemšanos nodrošināt 
atbildību par plašiem pamattiesību 
pārkāpumiem, kuri izdarīti, aizbildinoties 
ar cīĦu pret terorismu, jo īpaši saistībā ar 
CIP īstenotajām darbībām — ieslodzīto 
pārvešanu un nelikumīgu turēšanu 
ieslodzījumā Eiropas valstīs, un sākt 
atklātu un pārredzamu izmeklēšanu; prasa 

nodrošināt aizsardzību tām personām, 
kuras atklāj šādus pārkāpumus, 
piemēram, žurnālistiem un ziĦotājiem; 

35. atkārto savu aicinājumu dalībvalstīm 
veikt izmeklēšanu un nodrošināt atbildību 
par plašiem pamattiesību pārkāpumiem, 
kuri izdarīti saistībā ar CIP īstenotajām 
darbībām — ieslodzīto iespējamu 
pārvešanu un nelikumīgu turēšanu 
ieslodzījumā Eiropas valstīs, un sākt 
atklātu, pārredzamu un tiesas veiktu 
izmeklēšanu; uzticas valstu parlamentu un 
valstu tiesu iestāžu funkcijām un šajā 
saistībā aicina Komisiju sekmēt Eiropas 
Parlamenta centienus; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/41 

Grozījums Nr.  41 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. piekrīt, ka cilvēktirdzniecība ir 
fenomens, kas Eiropas līmenī jārisina 
efektīvāk; tomēr stingri noraida jebkādu 
saikni starp nelikumīgu migrāciju un 
terorismu; norāda, ka Eiropas Savienībā 
nav legālu iekĜūšanas ceĜu, lai meklētu 
aizsardzību, un tas rada pastāvīgu 
pieprasījumu pēc nelegāliem iekĜūšanas 
ceĜiem, tādējādi apdraudot neaizsargātus 
migrantus, kuriem nepieciešama 
starptautiska aizsardzība; 

40. uzsver, ka cilvēktirdzniecība ir 
nopietns un spēcīgs drauds neaizsargātu 
personu, piemēram, sieviešu, bērnu un 
migrantu, drošībai, un ka šī problēma 
Eiropas līmenī jārisina efektīvāk; turklāt 
atgādina, ka kontrabandisti un cilvēku 
tirgotāji sekmē nelikumīgu migrāciju un 
savas peĜĦas interesēs riskē ar migrantu 
dzīvību; norāda, ka saskaĦā ar Eiropola 
un Eurojust sniegto informāciju 
organizētās noziedzīgās grupas, kas aktīvi 
sekmē nelikumīgo migrantu 
transportēšanu, ir saistītas ar 
cilvēktirdzniecību, narkotikām, 
šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību un 
terorismu; 

Or. en
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7.7.2015 B8-0676/42 

Grozījums Nr.  42 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  K.a tā kā svarīgai Drošības programmas 
daĜai vajadzētu būt tam, ka īpaša 
uzmanība tiek pievērsta visu terorismā un 
noziegumos cietušo personu atbalstam un 
aizsardzībai visā ES; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/43 

Grozījums Nr.  43 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 
Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. norāda, ka robežas starp ārējo un 
iekšējo drošību kĜūst nenoteiktākas, un 
tādēĜ atzinīgi vērtē Komisijas apĦemšanos 
nodrošināt drošības politikas iekšējās un 
ārējās dimensijas darbu tandēmā; aicina 
Komisiju un dalībvalstis regulāri novērtēt 
programmas ietekmi uz ES ārējās 
drošības stratēăiju un otrādi, tostarp 
saistības ievērot un veicināt 
pamatbrīvības, pamattiesības, 
demokrātiskās vērtības un principus, kas 
ietverti starptautiskajās konvencijās un 
nolīgumos, ko tās ir ratificējušas vai 
parakstījušas; uzsver, ka jāturpina stiprināt 
saiknes, sinerăijas un saskaĦotību starp 
programmu un stratēăiju, jo īpaši risinot 
problēmas saistībā ar jauniem, 
daudzveidīgiem un hibrīdiem 
apdraudējumiem, ar kuriem saskaras 
Eiropa, un vienlaikus ievērojot Savienības 
vērtības un pamattiesības; aicina Komisiju 
regulāri ziĦot Parlamentam par visiem 
turpmākajiem pasākumiem, kuru mērėis ir 
pilnveidot saikni starp drošības politikas 
iekšējo un ārējo dimensiju, un par tās 
sadarbību ar trešām valstīm drošības 
jomā, lai Parlaments kopā ar valstu 
parlamentiem varētu īstenot 
demokrātiskās kontroles tiesības; 

23. norāda, ka robežas starp ārējo un 
iekšējo drošību kĜūst nenoteiktākas, un 
tādēĜ atzinīgi vērtē Komisijas apĦemšanos 
nodrošināt drošības politikas iekšējās un 
ārējās dimensijas darbu tandēmā; uzsver, 
ka jāturpina stiprināt saiknes un sinerăijas 
starp tām; prasa vēl vairāk saskaĦot 
ārējos un iekšējos instrumentus, jo īpaši 
risinot horizontālus jautājumus, 
piemēram, terorisma apkarošana, 
terorisms, organizētā noziedzība, ārvalstu 
kaujinieki, kiberaizsardzība, kontrabanda 
un cilvēktirdzniecība, kā arī migrācija; 
prasa veidot ciešākas sinerăijas starp 
KDAP civilo un militāro dimensiju un 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 
dalībniekiem (Eiropolu, FRONTEX, 
CEPOL); aicina Komisiju pienācīgi 
informēt Parlamentu par tās turpmākajiem 
pasākumiem, kuru mērėis ir pilnveidot 
saikni starp drošības iekšējo un ārējo 
dimensiju; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/44 

Grozījums Nr.  44 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a uzsver nozīmi un aktualitāti, kāda ir 
PV/AP pašreiz veiktajai stratēăijas 
pārskatīšanai, kura viĦai uzticēta ar 
Eiropadomes 2013. gada decembra 
lēmumu un kuras rezultātā būtu jāpieĦem 
jauna Eiropas drošības stratēăija; plašā 
stratēăijā, kas ietver ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumus, būtu 
jānosaka un jāizklāsta ES intereses, 
prioritātes, mērėi, pašreizējie un jaunie 
draudi, uzdevumi un iespējas, kā arī ES 
instrumenti un līdzekĜi mērėu 
sasniegšanai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  45 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  31.a Ħemot vērā nesenos teroristu 
uzbrukumus Briselē, Parīzē, 
Kopenhāgenā un Saint-Quentin-
Fallavier, atgādina, ka ES steidzami labāk 
jānovērtē draudi ES drošībai un cīĦā pret 
terorismu jākoncentrējas uz tūlītēji 
risināmiem prioritāriem uzdevumiem — 
nostiprināt ES robežu drošību, uzlabot 
spējas ziĦošanai par interneta saturu, 
cīnīties pret nelegālu šaujamieroču 
tirdzniecību un uzlabot informācijas 
apmaiĦu un operatīvo sadarbību starp 
valstu tiesībaizsardzības un izlūkošanas 
dienestiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  46 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
pārtraukt finanšu plūsmas karojošajos 
teroristu un organizētajos noziedzīgajos 
grupējumos; 

32. atgādina, ka cīĦā pret teroristu tīkliem 
un organizētajiem noziedzīgajiem 
grupējumiem ir ārkārtīgi svarīgi izsekot un 
pārtraukt finanšu plūsmas, tostarp 
plūsmas, kurām neizmanto SWIFT 
sistēmu; atzinīgi vērtē centienus, kas 
īstenoti, lai nodrošinātu taisnīgu un 
līdzsvarotu līdzdalību Teroristu 
finansēšanas izsekošanas programmā 
(TFTP);  

Or. en 
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Grozījums Nr.  47 

Monika Hohlmeier 

PPE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

32.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  32.a uzsver, ka vietējā terorisma draudi 
ES sasniedz bīstami jaunus līmeĦus, kopš 
islāma fundamentālisti savā kontrolē 
pārĦēma teritorijas Sīrijā un Irākā, 
izvērsa visā pasaulē propagandas 
kampaĦu par spēku apvienošanu ar 
džihādistiem un uzbrukumu veikšanu ES 
teritorijā; 

Or. en 

 


