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22.3.2021 B9-0211/1

Grozījums Nr. 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. secina, ka divus gadus pēc 
piemērošanas sākuma VDAR kopumā ir 
bijusi veiksmīga, un piekrīt Komisijai, ka 
pašlaik šos tiesību aktus nav nepieciešams 
atjaunināt vai pārskatīt;

2. atzīmē Komisijas novērtējumu, ka 
divus gadus pēc piemērošanas sākuma 
VDAR kopumā ir bijusi veiksmīga; tomēr 
norāda uz ieinteresēto personu 
konstatētajām un Komisijas 
apstiprinātajām problēmām un 
trūkumiem; tādēļ nepiekrīt Komisijai, ka 
pašlaik šos tiesību aktus nav nepieciešams 
atjaunināt vai pārskatīt, un prasa steidzami 
un mērķēti pārskatīt šos tiesību aktus, lai 
novērstu konstatētās problēmas un 
trūkumus;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Grozījums Nr. 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 2.a uzsver – lai gan VDAR dažās 
jomās kļūst par konkurences veicinātāju 
ES, tā nav atvieglojusi jaunu individuālo 
tiesību izmantošanu, kā sākotnēji bija 
paredzēts, un kavē mūsu centienus 
globālajā sacensībā par nākotnes 
stratēģiskajām tehnoloģijām ar augstu 
pievienoto vērtību sabiedrībai, nevajadzīgi 
ierobežojot uzņēmumus pieejamo datu 
izmantošanā; tādēļ prasa EDAK sniegt 
tiesību akta skaidrojumus, lai šīs jaunās 
tehnoloģijas tomēr varētu attīstīties;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Grozījums Nr. 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzīst, ka līdz Komisijas nākamajam 
novērtējumam uzmanība joprojām ir jāvērš 
uz īstenošanas uzlabošanu un darbībām 
VDAR izpildes stiprināšanai;

3. atzīst, ka līdz Komisijas nākamajam 
novērtējumam uzmanība joprojām ir jāvērš 
uz īstenošanas uzlabošanu un darbībām 
VDAR izpildes stiprināšanai; mudina 
Komisiju tikmēr apzināt VDAR ietekmi uz 
inovatīvām un jaunām tehnoloģijām 
Eiropā, tostarp jebkādus netīšus šķēršļus, 
ko tā varētu radīt tādu tehnoloģiju 
attīstībai kā blokķēde, mākslīgais intelekts 
vai lietu internets, novērst visus 
likumdošanas trūkumus un nākt klajā ar 
plāniem vispusīgāk pārskatīt tiesību 
aktus;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Grozījums Nr. 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina, ka kopš VDAR 
piemērošanas sākuma "piekrišana" nozīmē 
jebkādu brīvi sniegtu, konkrētu, ar 
informāciju pamatotu un nepārprotamu 
norādi par datu subjekta vēlmēm; uzsver, 
ka tas pats attiecas arī uz E-privātuma 
direktīvu; norāda, ka derīgas piekrišanas 
īstenošanu joprojām sarežģī nelikumīgu 
modeļu izmantošana, visuresoša 
izsekošana un citas neētiskas prakses; pauž 
bažas par to, ka uz cilvēkiem bieži tiek 
izdarīts finansiāls spiediens sniegt 
piekrišanu apmaiņā pret atlaidēm vai 
citiem komerciāliem piedāvājumiem vai 
viņi ir spiesti sniegt piekrišanu, jo piekļuve 
pakalpojumam ir pakļauta saistošiem 
nosacījumiem, kas ir VDAR 7. panta 
pārkāpums; atgādina EDAK saskaņotos 
noteikumus attiecībā uz jēdziena “derīga 
piekrišana” interpretāciju, kas aizstāj 
dažādās interpretācijas, ko ieviesušas 
daudzas DAI, un novērš sadrumstalotību 
digitālajā vienotajā tirgū; atgādina arī 
EDAK un Komisijas vadlīnijas, kurās 
noteikts, ka gadījumos, kad datu subjekts 
sākotnēji ir devis piekrišanu, bet personas 
datu apstrāde turpinās nolūkā, kas atšķiras 
no nolūka, kuram datu subjekts ir piekritis, 
sākotnējā piekrišana nevar padarīt 
likumīgu turpmāko apstrādi, jo, lai 
piekrišana būtu derīga, tai ir jābūt apzinātai 

6. atgādina, ka kopš VDAR 
piemērošanas sākuma "piekrišana" nozīmē 
jebkādu brīvi sniegtu, konkrētu, ar 
informāciju pamatotu un nepārprotamu 
norādi par datu subjekta vēlmēm; uzsver, 
ka tas pats attiecas arī uz E-privātuma 
direktīvu; norāda, ka derīgas piekrišanas 
īstenošanu joprojām sarežģī nelikumīgu 
modeļu izmantošana, visuresoša 
izsekošana un citas neētiskas prakses; pauž 
bažas par to, ka uz cilvēkiem bieži tiek 
izdarīts finansiāls spiediens sniegt 
piekrišanu apmaiņā pret atlaidēm vai 
citiem komerciāliem piedāvājumiem vai 
viņi ir spiesti sniegt piekrišanu, jo piekļuve 
pakalpojumam ir pakļauta saistošiem 
nosacījumiem, kas ir VDAR 7. panta 
pārkāpums; norāda, ka ir jāpārskata 
jēdziens “informēta piekrišana”, lai rastu 
praktisku risinājumu jaunajām 
tehnoloģijām, piemēram, MI, kas izmanto 
savstarpēji saistītus un autonomus 
elementus, jo īpaši attiecībā uz 
scenārijiem, kuros datus apstrādā vienam 
vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, 
piemēram, augstfrekvences sakariem 
starp vairākiem dalībniekiem, mašīnas–
mašīnas (M2M) vai transportlīdzekļa–
jebkā (V2X) sakariem, un attiecībā uz 
kuriem derīgas piekrišanas iegūšana var 
būt neiespējama; atgādina EDAK 
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un konkrētai; ņem vērā EDAK plānotās 
vadlīnijas par personas datu apstrādi 
zinātniskās pētniecības nolūkos, kas 
precizēs VDAR 50. apsvēruma nozīmi;

saskaņotos noteikumus attiecībā uz 
jēdziena “derīga piekrišana” interpretāciju, 
kas aizstāj dažādās interpretācijas, ko 
ieviesušas daudzas DAI, un novērš 
sadrumstalotību digitālajā vienotajā tirgū; 
atgādina arī EDAK un Komisijas 
vadlīnijas, kurās noteikts, ka gadījumos, 
kad datu subjekts sākotnēji ir devis 
piekrišanu, bet personas datu apstrāde 
turpinās nolūkā, kas atšķiras no nolūka, 
kuram datu subjekts ir piekritis, sākotnējā 
piekrišana nevar padarīt likumīgu 
turpmāko apstrādi, jo, lai piekrišana būtu 
derīga, tai ir jābūt apzinātai un konkrētai; 
ņem vērā EDAK plānotās vadlīnijas par 
personas datu apstrādi zinātniskās 
pētniecības nolūkos, kas precizēs VDAR 
50. apsvēruma nozīmi; aicina EDAK 
sniegt norādījumus par lietotājdraudzīgu 
un pārredzamu atļauju piešķiršanas 
procesu, lai samazinātu mijiedarbību 
starp pakalpojumu sniedzējiem un 
galalietotājiem (“sīkdatņu nogurums”), 
vienlaikus panākot līdzsvaru starp datu 
subjektu aizsardzību un sakaru datu 
drošu apstrādi, kuras pamatā ir 
pseidonimizēta datu apstrāde;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Grozījums Nr. 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver vienas pieturas aģentūras 
mehānisma nozīmi juridiskās noteiktības 
nodrošināšanā un uzņēmumu un 
iedzīvotāju administratīvā sloga 
mazināšanā; tomēr pauž lielas bažas par 
mehānisma darbību, jo īpaši saistībā ar 
Īrijas un Luksemburgas DAI; norāda, ka 
šīm DAI ir jāizskata liels skaits lietu, jo 
daudzi tehnoloģiju uzņēmumi savus 
galvenos birojus ir reģistrējuši Īrijā un 
Luksemburgā; pauž nopietnas bažas par 
to, ka Īrijas datu aizsardzības iestāde 
lielāko daļu lietu parasti slēdz, pieņemot 
noregulējumu, nevis sodu, un ka 
2018. gadā Īrija vēl nebija sagatavojusi 
lēmuma projektu, kā paredzēts VDAR 
60. panta 3. punktā; aicina šīs DAI 
paātrināt pašreiz notiekošās svarīgāko lietu 
izmeklēšanas, lai apliecinātu ES 
iedzīvotājiem, ka tiesības uz datu 
aizsardzību ES ir īstenojams tiesības; 
norāda, ka vienas pieturas aģentūras 
mehānisma panākumi ir atkarīgi no laika 
un darba, ko DAI var veltīt atsevišķu 
pārrobežu lietu izskatīšanai un sadarbībai 
EDAK, un ka politiskās gribas un resursu 
trūkums tieši ietekmē to, cik lielā mērā šis 
mehānisms var pienācīgi darboties;

20. uzsver vienas pieturas aģentūras 
mehānisma nozīmi juridiskās noteiktības 
nodrošināšanā un uzņēmumu un 
iedzīvotāju administratīvā sloga 
mazināšanā; aicina DAI paātrināt pašreiz 
notiekošās svarīgāko lietu izmeklēšanas, lai 
apliecinātu ES iedzīvotājiem, ka tiesības uz 
datu aizsardzību ES ir īstenojams tiesības; 
norāda, ka vienas pieturas aģentūras 
mehānisma panākumi ir atkarīgi no laika 
un darba, ko DAI var veltīt atsevišķu 
pārrobežu lietu izskatīšanai un sadarbībai 
EDAK, un ka resursu trūkums tieši ietekmē 
to, cik lielā mērā šis mehānisms var 
pienācīgi darboties;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Grozījums Nr. 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina EDAK saskaņot datu 
aizsardzības prasību īstenošanu praksē, 
izstrādājot vadlīnijas, cita starpā attiecībā 
uz nepieciešamību novērtēt riskus, kas 
saistīti ar datu apstrādes informācijas 
sniegšanu datu subjektiem (12.–14. pants), 
datu subjektu tiesību īstenošanu (15.–18., 
20.–21. pants) un pārskatatbildības 
principa īstenošanu; aicina EDAK izdot 
vadlīnijas, kurās klasificēti dažādi 
profilēšanas likumīgas izmantošanas 
gadījumi atbilstīgi riskiem, ko tie rada datu 
subjektu tiesībām un brīvībām, kā arī 
sniegti piemērotu tehnisko un 
organizatorisko pasākumu ieteikumi un 
skaidri iezīmēti nelikumīgas lietošanas 
gadījumi; aicina EDAK pārskatīt 
2014. gada 10. aprīļa 29. panta darba 
grupas atzinumu Nr. 05/2014 par 
anonimizācijas metodēm un izveidot 
nepārprotamu kritēriju sarakstu, lai panāktu 
anonimizāciju; mudina EDAK precizēt 
datu apstrādi cilvēkresursu vajadzībām; 
ņem vērā EDAK secinājumu, ka būtu 
jāsaglabā VDAR paredzētā nepieciešamība 
novērtēt riskus, kas saistīti ar datu apstrādi, 
jo datu subjektu riski nav saistīti ar datu 
pārziņu lielumu; prasa labāk izmantot 
mehānismu, saskaņā ar kuru Komisija var 
pieprasīt EDAK konsultāciju par 
jautājumiem, uz kuriem attiecas VDAR;

26. aicina EDAK saskaņot datu 
aizsardzības prasību īstenošanu praksē, 
izstrādājot vadlīnijas, cita starpā attiecībā 
uz nepieciešamību novērtēt riskus, kas 
saistīti ar datu apstrādes informācijas 
sniegšanu datu subjektiem (12.–14. pants), 
datu subjektu tiesību īstenošanu (15.–18., 
20.–21. pants) un pārskatatbildības 
principa īstenošanu; aicina EDAK izdot 
vadlīnijas, kurās klasificēti dažādi 
profilēšanas likumīgas izmantošanas 
gadījumi atbilstīgi riskiem, ko tie rada datu 
subjektu tiesībām un brīvībām, kā arī 
sniegti piemērotu tehnisko un 
organizatorisko pasākumu ieteikumi un 
skaidri iezīmēti nelikumīgas lietošanas 
gadījumi; aicina EDAK pārskatīt 
2014. gada 10. aprīļa 29. panta darba 
grupas atzinumu Nr. 05/2014 par 
anonimizācijas metodēm un izveidot 
nepārprotamu kritēriju sarakstu, lai panāktu 
anonimizāciju; mudina EDAK precizēt 
datu apstrādi cilvēkresursu vajadzībām; 
ņem vērā EDAK secinājumu, ka būtu 
jāsaglabā VDAR paredzētā nepieciešamība 
novērtēt riskus, kas saistīti ar datu apstrādi, 
jo datu subjektu riski nav saistīti ar datu 
pārziņu lielumu; prasa labāk izmantot 
mehānismu, saskaņā ar kuru Komisija var 
pieprasīt EDAK konsultāciju par 
jautājumiem, uz kuriem attiecas VDAR; 
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aicina EDAK papildināt ar ieinteresēto 
personu padomi, kurā būtu pārstāvētas 
pētniecības, rūpniecības, patērētāju un 
citas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kā arī reliģiskās 
apvienības;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Grozījums Nr. 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 26.a aicina EDAK kritiski izvērtēt savu 
lomu un pamatnostādņu ietekmi uz nozari 
un datu ekonomiku kopumā, nosakot 
jomas, kurās tās interpretācija pārsniedz 
VDAR priekšrakstus un likumdevēja 
gribu; mudina EDAK darboties arī kā 
pakalpojumu sniedzējai, kas veicina 
inovāciju visā Eiropā;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Grozījums Nr. 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 26.b atzīmē, ka VDAR neattiecas uz 
atsevišķām nozaru problēmām, kā 
rezultātā radusies situācija, kurā VDAR 
konkrēta piemērošana dažās nozarēs 
joprojām ir neskaidra; aicina EDAK nākt 
klajā ar skaidriem norādījumiem nozarēm 
tādās jomās kā veselības aprūpe un 
finanšu pakalpojumi; norāda, ka rīcības 
kodeksu izmantošana varētu palīdzēt arī 
novērst juridisko nenoteiktību;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Grozījums Nr. 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. norāda, ka Covid-19 pandēmija ir 
uzskatāmi parādījusi — ir vajadzīgi skaidri 
DAI un EDAK norādījumi par VDAR 
atbilstīgu īstenošanu un izpildi sabiedrības 
veselības politikā; šajā ziņā atgādina 
Pamatnostādnes 03/2020 par veselības datu 
apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju un 
Pamatnostādnes 04/2020 par atrašanās 
vietas datu un kontaktu izsekošanas rīku 
izmantošanu saistībā ar Covid-19 
pandēmiju; aicina Komisiju, veidojot 
kopējo Eiropas veselības datu telpu, 
nodrošināt pilnīgu atbilstību VDAR;

27. norāda, ka Covid-19 pandēmija ir 
uzskatāmi parādījusi — ir vajadzīgi skaidri 
DAI un EDAK norādījumi par VDAR 
atbilstīgu īstenošanu un izpildi sabiedrības 
veselības politikā; šajā ziņā atgādina 
Pamatnostādnes 03/2020 par veselības datu 
apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos 
saistībā ar Covid-19 pandēmiju un 
Pamatnostādnes 04/2020 par atrašanās 
vietas datu un kontaktu izsekošanas rīku 
izmantošanu saistībā ar Covid-19 
pandēmiju; uzsver, ka arī peļņas gūšanas 
uzņēmumi veic svarīgu zinātnisko izpēti; 
tādēļ aicina plaši interpretēt noteikumu 
par zinātnisko izpēti, kā arī īstenot 
konsekventu pieeju sensitīvu personas 
datu izmantošanai;
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Grozījums Nr. 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Komisijas novērtējuma ziņojums attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanu 
divus gadus pēc tās piemērošanas

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 27.a uzsver, cik būtiska Covid-19 
pandēmijas kontekstā ir datu sekundāra 
izmantošana veselības aprūpē, un tādēļ 
aicina plašāk interpretēt piekrišanu, kas 
ļautu datus izmantot citiem mērķiem, 
nevis sākotnēji paredzētajiem; turklāt 
uzsver, ka uzlabota saskaņošana personas 
datu apstrādes jomā ir būtiska 
pētniecībai; aicina Komisiju nākt klajā ar 
noteikumu kopumu par veselības datiem, 
lai panāktu līdzsvaru starp personas datu 
aizsardzību un Eiropas datu telpu 
nodrošināšanu nolūkā apmācīt Eiropas 
MI, veikt pētījumus veselības jomā un 
uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus 
saviem iedzīvotājiem;

Or. en


