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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda 
izveidi
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0472),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 84. panta un 
87. panta 2. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-
0267/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu ir iesniedzis Spānijas parlaments 
un Portugāles parlaments un kuros ir norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Iekšējās drošības nodrošināšana, 
kas ir dalībvalstu kompetencē, ir kopīgs 
uzdevums, kura izpildē kopīgs ieguldījums 
ir jādod ES iestādēm, attiecīgajām ES
aģentūrām un dalībvalstīm. Laikposmam 
no 2015. līdz 2020. gadam Komisija, 
Eiropas Savienības Padome un Eiropas 
Parlaments ir noteikuši kopējās prioritātes, 
kā izklāstīts 2015. gada aprīļa Eiropas 
Drošības programmā10, un Padome tās 
atkārtoti apstiprināja atjaunotajā Iekšējās 
drošības stratēģijā 2015. gada jūnijā11, bet 
Eiropas Parlaments – rezolūcijā 2015. gada 
jūlijā12.  Šīs kopējās stratēģijas mērķis bija 
nodrošināt stratēģisko satvaru Savienības 
līmeņa darbam iekšējās drošības jomā, un 
noteiktas galvenās rīcības prioritātes, lai 
Savienība varētu efektīvi reaģēt uz 
drošības apdraudējumiem laikposmā no 
2015. līdz 2020. gadam, proti, apkarot 
terorismu un novērst radikalizāciju, 
novērst organizēto noziedzību un apkarot 
kibernoziedzību.

(1) Kaut arī par valsts drošību 
atbildīgas joprojām ir tikai dalībvalstis, tās 
aizsardzības nolūkā ir jāveic kopīgs darbs,
kura veikšanā kopīgs ieguldījums ir jādod 
ES iestādēm, attiecīgajām Savienības
aģentūrām, dalībvalstīm un privātajam 
sektoram un pilsoniskajai sabiedrībai. 
Laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam 
Komisija, Eiropas Savienības Padome un 
Eiropas Parlaments ir noteikuši kopējās 
prioritātes, kā izklāstīts 2015. gada aprīļa 
Eiropas Drošības programmā10, un Padome 
tās atkārtoti apstiprināja atjaunotajā 
Iekšējās drošības stratēģijā 2015. gada 
jūnijā11, bet Eiropas Parlaments –
rezolūcijā 2015. gada jūlijā12, proti, 
terorisma apkarošana un radikalizācijas 
nepieļaušana, tostarp radikalizācijas 
tiešsaistē nepieļaušana, cīņa ar organizēto 
noziedzību un kibernoziedzības 
apkarošana.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015. 10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

11 Padomes 2015. gada 16. jūnija 
secinājumi par atjaunoto Eiropas 
Savienības Iekšējās drošības stratēģiju 
(2015-2020).

11 Padomes 2015. gada 16. jūnija 
secinājumi par atjaunoto Eiropas 
Savienības Iekšējās drošības stratēģiju 
(2015-2020).

12 Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija 
rezolūcija par Eiropas drošības programmu 
(2015/2697(RSP)).

12 Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija 
rezolūcija par Eiropas drošības programmu 
(2015/2697(RSP)).

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Romas deklarācijā, kas tika 
parakstīta 2017. gada 25. septembrī, 27
dalībvalstu vadītāji apliecināja savu 
apņēmību tiekties pēc drošas Eiropas un 
veidot tādu Savienību, kurā visi iedzīvotāji 
jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ir 
drošas ārējās robežas, kurā ir efektīva, 
atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, 
kas ievēro starptautiskās normas, kā arī 
tādu Eiropu, kura ir apņēmības pilna 
apkarot terorismu un organizēto 
noziedzību.

(2) Romas deklarācijā, kas tika 
parakstīta 2017. gada 25. septembrī, 
27 dalībvalstu vadītāji, Eiropadome, 
Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija
apliecināja savu apņēmību tiekties pēc 
drošas Eiropas un veidot tādu Savienību, 
kurā visi iedzīvotāji jūtas droši un var brīvi 
pārvietoties, kurā ir drošas ārējās robežas, 
kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga 
migrācijas politika, kas ievēro 
starptautiskās normas, kā arī tādu Eiropu, 
kura ir apņēmības pilna apkarot terorismu 
un organizēto noziedzību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropadome 2016. gada 15.
decembrī aicināja turpināt strādāt pie ES
informācijas sistēmu un datubāzu 
sadarbspējas. Eiropadome 2017. gada 23. 
jūnijā uzsvēra vajadzību uzlabot datubāzu 
sadarbspēju, un Komisija 2017. gada 12. 
decembrī pieņēma priekšlikumu regulai, ar 
ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu 
sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu 
sadarbība, patvērums un migrācija)13.

(3) Ņemot vērā teroristu uzbrukumus, 
kas Eiropā ir izdarīti kopš 2015. gada, 
Eiropadome 2015. gada 18. decembrī 
pauda nepieciešamību uzlabot attiecīgās
informācijas apmaiņu un uzsvēra, cik 
svarīgi ir nodrošināt attiecīgo datubāzu 
sadarbspēju attiecībā uz drošības 
pārbaudēm. Eiropadome 2017. gada 23. 
jūnijā atkārtoti izteicās par vajadzību 
uzlabot datubāzu sadarbspēju, un Komisija 
2017. gada 12. decembrī pieņēma 
priekšlikumu regulai, ar ko izveido satvaru 
ES informācijas sistēmu sadarbspējai 
(policijas un tiesu iestāžu sadarbība, 
patvērums un migrācija)13, lai panāktu 
lielāku saskanību, lietderību un 
koncentrēšanos uz operatīvajām 
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vajadzībām.

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības 
līmenī būtu jāveic darbības, lai aizsargātu 
cilvēkus un preces no pieaugošajiem 
starptautiskiem apdraudējumiem un 
atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Savienības iekšējo 
drošību turpina apdraudēt cita starpā 
terorisms, smagā un organizētā noziedzība, 
ceļojoši noziedzīgie grupējumi, narkotiku 
tirdzniecība, korupcija, kibernoziegumi, 
cilvēku un ieroču tirdzniecība.

(5) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības 
līmenī būtu jāveic darbības, lai aizsargātu 
cilvēkus, publiskās telpas un kritiskās 
infrastruktūras no pieaugošajiem 
starptautiskiem apdraudējumiem un 
atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Savienības iekšējo 
drošību un iekšējo tirgu turpina apdraudēt 
cita starpā terorisms, smagā un organizētā 
noziedzība, starptautiska noziedzība, 
narkotiku tirdzniecība, korupcija, 
kibernoziegumi, hibrīdapdraudējumi, 
cilvēku un ieroču tirdzniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar ES līmenī noteiktām 
kopīgajām prioritātēm ar mērķi nodrošināt 
augsta līmeņa drošību Savienībā ar fondu 
tiks atbalstīti pasākumi, kuru nolūks ir 
pievērsties galvenajiem drošības 
apdraudējumiem, jo īpaši terorisma un 
radikalizācijas, smagās un organizētās 
noziedzības un kibernoziedzības 

(11) Saskaņā ar Savienības līmenī 
noteiktām kopīgajām prioritātēm ar mērķi 
nodrošināt augsta līmeņa drošību Savienībā 
ar fondu tiks atbalstītas darbības, kuru 
nolūks ir pievērsties galvenajiem drošības 
apdraudējumiem, jo īpaši terorisma un 
radikalizācijas, smagās un organizētās 
noziedzības un kibernoziedzības
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apkarošana, atbalsts noziegumu upuriem 
un viņu aizsardzība. Fonds nodrošinās, ka 
Savienība un tās dalībvalstis ir arī labi 
aprīkotas, lai vērstos pret jauniem un 
potenciāliem apdraudējumiem, īstenojot 
patiesu drošības savienību. Tas būtu 
veicams ar finansiālu palīdzību, lai 
atbalstītu labāku informācijas apmaiņu, 
palielinātu operatīvo sadarbību un uzlabotu 
valstu un kolektīvās spējas.

novēršana un apkarošana, atbalsts 
noziegumu upuriem un viņu aizsardzība. 
Fonds nodrošinās, ka Savienība un tās 
dalībvalstis ir labi aprīkotas, lai vērstos arī 
pret jauniem un potenciāliem 
apdraudējumiem, tostarp 
hibrīdapdraudējumiem, īstenojot patiesu 
drošības savienību. Tas būtu veicams ar 
finansiālu palīdzību, lai atbalstītu labāku 
informācijas apmaiņu, palielinātu operatīvo 
sadarbību un uzlabotu valstu un kolektīvās 
spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Fonda visaptverošajā satvarā ar 
fondu sniegtajai finansiālajai palīdzībai jo 
īpaši būtu jāatbalsta policijas un tiesu 
iestāžu sadarbība un prevencija šādās 
jomās: smagā un organizētā noziedzība, 
nelikumīga ieroču tirdzniecība, korupcija, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
narkotiku tirdzniecība, noziegumi pret vidi, 
piekļuve informācijai un informācijas 
apmaiņa, terorisma, cilvēku tirdzniecība, 
nelikumīgās imigrācijas ļaunprātīga 
izmantošana, bērnu seksuālā izmantošana, 
bērnu seksuālas izmantošanas attēlu 
izplatīšana un bērnu pornogrāfija, 
kibernoziedzība. Tāpat ar fondu būtu 
jāatbalsta cilvēku aizsardzība, sabiedrisko 
vietu un kritiskās infrastruktūras 
aizsardzība pret negadījumiem, kas 
apdraud drošību, un ar drošību saistītu 
risku un krīžu efektīva pārvaldība, tostarp 
veidojot kopējas politikas (stratēģijas, 
politikas ciklus, programmas un rīcības 
plānus), tiesību aktus un praktisko 
sadarbību.

(12) Fonda visaptverošajā satvarā ar 
fondu sniegtajai finansiālajai palīdzībai jo 
īpaši būtu jāatbalsta policijas un tiesu 
iestāžu sadarbība un prevencija šādās 
jomās: smagā un organizētā noziedzība, 
nelikumīga ieroču tirdzniecība, korupcija, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
narkotiku tirdzniecība, noziegumi pret vidi, 
informācijas apmaiņa un piekļuve tai, 
terorisms, cilvēku tirdzniecība, 
neatbilstīgās imigrācijas ļaunprātīga 
izmantošana, bērnu seksuālā izmantošana, 
bērnu seksuālas izmantošanas attēlu 
izplatīšana un bērnu pornogrāfija, 
kibernoziedzība. Tāpat ar fondu būtu 
jāatbalsta cilvēku aizsardzība, sabiedrisko 
vietu un kritiskās infrastruktūras 
aizsardzība pret negadījumiem, kas 
apdraud drošību, un ar drošību saistītu 
risku un krīžu efektīva pārvaldība, tostarp 
veidojot kopējas politikas (stratēģijas, 
politikas ciklus, programmas un rīcības 
plānus), tiesību aktus un praktisko 
sadarbību.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai palīdzētu sasniegt fonda mērķi, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
programmu prioritātes paredz fonda 
konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās 
prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā
izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un 
ka resursu sadalījums starp mērķiem 
nodrošina kopējā politikas mērķa 
sasniegšanu.

(18) Lai palīdzētu sasniegt fonda mērķi, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
programmu prioritātes paredz fonda 
konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās 
prioritātes ir saskaņā ar 3.a pantā
izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un 
ka resursu sadalījums starp mērķiem 
nodrošina kopējā politikas mērķa 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Fonda darbībā būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību 
un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot 
prasības paredzamības ziņā un nodrošinot 
taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai 
sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus.

(24) Fonda darbībā būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību 
un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot 
prasības paredzamības ziņā un nodrošinot 
taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai 
sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus. 
Pārvaldot fondu, būtu jāņem vērā 
efektivitātes, lietderības un tēriņu 
kvalitātes princips. Turklāt fonda līdzekļu 
izlietojumam vajadzētu būt, cik vien 
iespējams, pretimnākošam lietotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Šīm sākotnējām summām būtu 
jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa 
ieguldījumiem drošībā. Lai ņemtu vērā 
drošības apdraudējuma izmaiņas vai 
izmaiņas sākotnējā situācijā, starpposmā 
dalībvalstīm būtu jāpiešķir papildu summa, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
statistikas datiem, kas norādīti pie sadales 
koeficienta, ņemot vērā programmas 
īstenošanas statusu.

(26) Šīm sākotnējām summām būtu 
jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa 
ieguldījumiem drošībā. Lai ņemtu vērā 
iekšējās un ārējās drošības apdraudējuma 
izmaiņas vai izmaiņas sākotnējā situācijā, 
starpposmā dalībvalstīm būtu jāpiešķir 
papildu summa, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem statistikas 
datiem, kas norādīti pie sadales koeficienta, 
ņemot vērā programmas īstenošanas 
statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Tā kā problēmas drošības jomā 
pastāvīgi mainās, ir nepieciešams 
piešķiramo finansējumu pielāgot drošības 
apdraudējuma izmaiņām un virzīt 
finansējumu uz prioritātēm, kuras 
Savienībai sniedz vislielāko pievienoto 
vērtību. Lai reaģētu uz steidzamām 
vajadzībām, izmaiņām politikā un 
Savienības prioritātēm un virzītu 
finansējumu uz darbībām ar augstu 
Savienības pievienoto vērtību, daļa 
finansējuma ar tematiskā mehānisma 
starpniecību tiks periodiski piešķirta 
īpašām darbībām, Savienības darbībām un 
ārkārtas palīdzībai.

(27) Tā kā problēmas drošības jomā 
pastāvīgi mainās, ir nepieciešams 
piešķiramo finansējumu pielāgot iekšējās 
un ārējās drošības apdraudējuma 
izmaiņām un virzīt finansējumu uz 
prioritātēm, kuras Savienībai sniedz 
vislielāko pievienoto vērtību. Lai reaģētu 
uz steidzamām vajadzībām, izmaiņām 
politikā un Savienības prioritātēm un 
virzītu finansējumu uz darbībām ar augstu 
Savienības pievienoto vērtību, daļa 
finansējuma ar tematiskā mehānisma 
starpniecību tiks periodiski piešķirta 
īpašām darbībām, Savienības darbībām un 
ārkārtas palīdzībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai īstenotu darbības dalītās 
pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst 
saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, 
Finanšu regula un KNR (ES) .../... 18.

(37) Lai īstenotu darbības dalītās 
pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst 
saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, 
Finanšu regula un (ES) .../...18 [KNR].
Normu kolīzijas gadījumā šai regulai ir 
augstāks juridisks spēks nekā Regulai 
(ES) .../... [KNR].

__________________ __________________

18 Pilna atsauce 18 Pilna atsauce

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Regula (ES) .../... [KNR] izveido 
jaunu rīcības satvaru rīcībai ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), 
Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+), 
Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF), Patvēruma, 
migrācijas un integrācijas fondu (AMIF), 
Iekšējās drošības fondu (IDF) un 
instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām 
(BMVI), kas ir daļa no Integrētas robežu 
pārvaldības fonda (IBMF), un ar to nosaka, 
jo īpaši, noteikumus attiecībā uz ES fondu, 
kurus īsteno saskaņā ar dalīto pārvaldību, 
plānošanu, uzraudzību un vērtēšanu, 
pārvaldi un kontroli. Vēl šajā regulā ir 
nepieciešams precizēt Iekšējās drošības 
fonda mērķus, kā arī izstrādāt īpašus 
noteikumus attiecībā uz darbībām, kuras 
var finansēt ar šā fonda atbalstu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193922

Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar 
samērīgiem pasākumiem, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, 
atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, 
zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi 
izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā 
gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES,
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
administratīvas izmeklēšanas, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai jebkādi citi krimināli 
pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu 
intereses.  Saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra var 
veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par 
krāpšanu un citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu 
intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137123.
Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai 
personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas 
Savienības finanšu interešu aizsardzībā, 
jāpiešķir nepieciešamās tiesības un 
piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas 
Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas 
(ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai 
līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās 

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193922

Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar 
samērīgiem pasākumiem, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, 
atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, 
zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi 
izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā 
gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
administratīvas izmeklēšanas, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai jebkādi citi krimināli 
pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu 
intereses. Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 
2017/1939 Eiropas Prokuratūra var veikt 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par 
krāpšanu un citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu 
intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137123. 
Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai 
personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas 
Savienības finanšu interešu aizsardzībā, 
jāpiešķir nepieciešamās tiesības un 
piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas 
Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas 
(ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai 
līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās 
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personas, kuras iesaistītas Savienības 
līdzekļu īstenošanā.

personas, kuras iesaistītas Savienības 
līdzekļu ieguldīšanā. Tās izmeklēšanas 
rezultāti, kas tiek veikta par nelikumībām 
un krāpniecību attiecībā uz fonda 
līdzekļiem, būtu jāpadara pieejami 
Eiropas Parlamentam. 

__________________ __________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 
2988/95 (1995. gada 18. decembris) par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 
2988/95 (1995. gada 18. decembris) par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

21 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 
2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

21 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 
2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

22 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 
31.10.2017. 1. lpp.).

22 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 
31.10.2017. 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar LESD 349. pantu un 
saskaņā ar Komisijas paziņojumu 
“Stiprāka un atjaunota stratēģiskā 
partnerībā ar ES tālākajiem reģioniem”25, 
ko Padome apstiprināja 2018. gada 12. 
aprīļa secinājumos, attiecīgajām 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
programmas pievēršas konkrētajām 
problēmām, ar kurām tālākie reģioni 
saskaras.  Fonds atbalsta šīs dalībvalstis 
ar pietiekamiem resursiem, lai pēc 
vajadzības palīdzētu šiem reģioniem.

svītrots

__________________

25 COM (2017)623 final.

Or. en

Pamatojums

Nav svarīgi no šīs regulas īstenošanas viedokļa!

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu26 ir nepieciešams 
izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota, izmantojot 
īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus 
izvairoties no pārmērīga regulējuma un 
administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm.  
Vajadzības gadījumā minētās prasības var
ietvert izmērāmus rādītājus, kas kalpotu 
par pamatu, lai novērtētu fonda ietekmi 
vietējā līmenī. Lai novērtētu fonda 

(44) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu26 ir nepieciešams 
izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota, izmantojot 
īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus 
izvairoties no pārmērīga regulējuma un 
administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. 
Vajadzības gadījumā minētās prasības var 
ietvert kvalitatīvus un kvantitatīvus
rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai 
novērtētu fonda ietekmi vietējā līmenī. Lai 
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sasniegumus, saistībā ar katru fonda 
konkrēto mērķi būtu jānosaka rādītāji un 
attiecīgie mērķi.

novērtētu fonda sasniegumus, saistībā ar 
katru fonda konkrēto uzstādījumu būtu 
jānosaka rādītāji un attiecīgie mērķi.

__________________ __________________

26 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums 
starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 
par labāku likumdošanas procesu; OV L 
123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

26 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums 
starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 
par labāku likumdošanas procesu; OV L 
123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata 
pasākumus un sasniegt kopējo mērķi – ar 
25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt 
klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas fonda 
sagatavošanas un īstenošanas laikā, un 
tās tiks pārskatītas attiecīgajos 
novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

(45) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata 
pasākumus un sasniegt kopējo mērķi — ar 
25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt 
klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs regulas tvērumu, rīcības klimata jomā iespējas ir nelielas..

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
46. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Saskaņā ar attiecīgajiem Regulas 
(ES) .../... [jaunā KNR] un šīs regulas 
noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm 
būtu jāuzrauga fonda īstenošana, 
izmantojot šos rādītājus un finanšu 
pārskatus.

(46) Saskaņā ar attiecīgajiem Regulas 
(ES) .../... [jaunā KNR] un šīs regulas 
noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm 
būtu jāuzrauga fonda īstenošana, 
izmantojot šos rādītājus un finanšu 
pārskatus. Komisijai Eiropas 
Parlamentam un Padomei reizi gadā būtu 
jāiesniedz kopsavilkums par 
apstiprinātajiem gada darbības rezultātu
ziņojumiem. Pēc pieprasījuma Komisijai 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāpiestāda pilns gada darbības rezultātu 
ziņojumu teksts.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai papildinātu un grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām 
darbībām, saistībā ar kurām var saņemt 
lielāku līdzfinansējumu, darbības atbalstu 
un uzraudzības un novērtēšanas satvara 
turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

(47) Lai papildinātu un grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
tematiskajam mehānismam paredzētajām 
darba programmām, sarakstu ar IV 
pielikumā uzskaitītajām darbībām, saistībā 
ar kurām var saņemt lielāku 
līdzfinansējumu, operatīvo atbalstu un 
uzraudzības un novērtēšanas satvara 
turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu27. Pieņemot īstenošanas aktus, 
ar kuriem dalībvalstīm nosaka kopīgus 
pienākumus, jo īpaši attiecībā uz 
informācijas sniegšanu Komisijai, būtu 
jāpiemēro pārbaudes procedūra, bet, 
pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas 
uz kārtību informācijas sniegšanai 
Komisijai plānošanas un ziņošanas
ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās 
procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai 
tehniska nozīme.

(48) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu27. Pieņemot īstenošanas aktus, 
kas attiecas uz kārtību informācijas 
sniegšanai Komisijai plānošanas un 
ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro 
konsultēšanās procedūra, jo minētajiem 
aktiem ir tikai tehniska nozīme.

__________________ __________________

27 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 27 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Iekšējās 
drošības fondu (“fonds”).

1. Ar šo regulu izveido Iekšējās 
drošības fondu (“fonds”) laikposmam no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 
31. decembrim.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā ir noteikti fonda mērķi, 
budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. 
gadam, Savienības finansējuma veidi un 
noteikumi šā finansējuma sniegšanai.

2. Šajā regulā nosaka:

fonda mērķus;

īpašos mērķus un pasākumus, ar kuriem 
minētos īpašos mērķus sasniedz;

budžetu laikposmam 2021.–2027. gads;

Savienības finansējuma veidus un šā 
finansējuma sniegšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) “ES politikas cikls” ir uz 
izlūkdatiem balstīta daudznozaru iniciatīva 
ar mērķi apkarot svarīgākos smagās un 
organizētās noziedzības draudus 
Savienībai, veicinot sadarbību starp 
dalībvalstīm, Savienības iestādēm, 
aģentūrām un, attiecīgā gadījumā, trešām 
valstīm un organizācijām;

(f) “ES politikas cikls” ir uz 
izlūkdatiem balstīta daudznozaru iniciatīva 
ar mērķi apkarot svarīgākos smagās un 
organizētās noziedzības draudus 
Savienībai, veicinot sadarbību starp 
dalībvalstīm, Savienības iestādēm, 
Savienības tieslietu un iekšlietu jomā 
darbojošamies aģentūrām un, attiecīgā 
gadījumā, trešām valstīm un 
organizācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “piekļuve informācijai un 
informācijas apmaiņa” ir tādas 
informācijas droša vākšana, glabāšana, 
apstrāde, analīze un apmaiņa, kas ir svarīga 
tiesībaizsardzības iestādēm, kā minēts 
LESD 87. pantā, un Eiropolam noziedzīgu 
nodarījumu, jo īpaši pārrobežu noziegumu
un organizētās noziedzības novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie 
atbildības par tiem;

(g) “piekļuve informācijai un 
informācijas apmaiņa” ir tādas 
informācijas droša vākšana, glabāšana, 
apstrāde, analīze un apmaiņa, kas ir svarīga 
tiesībaizsardzības iestādēm, kā minēts 
LESD 87. pantā, un Eiropolam un 
Eurojust noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši 
terorisma un kibernoziedzības, kā arī 
pārrobežu smago un organizētā grupā 
izdarītu noziedzīgu nodarījumu
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības par tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “tiesu iestāžu sadarbība” ir tiesu 
iestāžu sadarbība krimināllietās;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Definīcija ir lieka, jo visur citur tekstā šis termins nav minēts; nav definēta arīdzan policijas 
iestāžu sadarbība.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) “LETS” ir Eiropas 
Tiesībaizsardzības apmācības shēma, kuras 
mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības 
iestāžu darbiniekiem zināšanas un prasmes, 
kas viņiem ir nepieciešamas pārrobežu 
noziedzības novēršanai un apkarošanai, 
efektīvi sadarbojoties, kā izklāstīts 
Komisijas 2013. gada 27. marta 
paziņojumā par Eiropas LETS izveidi31 un 
turpmāk minēts CEPOL regulā32;

(i) “LETS” ir Eiropas 
Tiesībaizsardzības apmācības shēma, kuras 
mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības 
iestāžu darbiniekiem zināšanas un prasmes, 
kas viņiem ir nepieciešamas organizēto un 
smago pārrobežu noziedzīgu nodarījumu 
un terorisma efektīvai novēršanai un 
apkarošanai, rezultatīvi sadarbojoties, kā 
izklāstīts Komisijas 2013. gada 27. marta 
paziņojumā par Eiropas LETS izveidi31 un 
turpmāk minēts CEPOL regulā32;

__________________ __________________

31 COM(2013) 172 Eiropas 
Tiesībaizsardzības apmācības shēmas 
izveide.

31 COM(2013) 172 Eiropas 
Tiesībaizsardzības apmācības shēmas 
izveide.

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/2219 (2015. gada 25. 
novembris) par Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru 
(CEPOL)

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/2219 (2015. gada 25. 
novembris) par Eiropas Savienības 
Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru 
(CEPOL)

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt 
augsta līmeņa drošību Savienībā, jo īpaši 
apkarojot terorismu un radikalizāciju, 
smago un organizēto noziedzību un 
kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot 
noziegumu upurus.

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt 
augsta līmeņa drošību Savienībā, 
pastiprinot sadarbību, jo īpaši novēršot un
apkarojot terorismu un radikalizāciju, 
smago un organizēto noziedzību un 
kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot 
noziegumu upurus.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palielināt informācijas apmaiņu 
starp un ar Savienības tiesībaizsardzības 
un citām kompetentajām iestādēm un citām 
attiecīgajām Savienības struktūrām, kā arī 
ar trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām,

(a) palielināt un atvieglināt 
informācijas apmaiņu starp Savienības 
tiesībaizsardzības un citām kompetentajām 
iestādēm un citām attiecīgajām Savienības 
struktūrām, kā arī ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, kā arī 
informācijas apmaiņu pašās Savienības 
tiesībaizsardzības un citās kompetentajās 
iestādēs un citās attiecīgajās Savienības 
struktūrās,

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem 
konkrētajiem mērķiem fondu īsteno ar II 
pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas 
pasākumiem.

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem 
konkrētajiem mērķiem fondu īsteno ar II 
pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas 
pasākumiem, kas ir uzskaitīti 3.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar fondu finansētās 
darbības īsteno, pilnībā ievērojot 
pamattiesības un cilvēka cieņas 
neaizskaramību. Jo īpaši darbības atbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

4. Saskaņā ar fondu finansētās 
operācijas īsteno, pilnībā ievērojot 
pamattiesības un cilvēka cieņas 
neaizskaramību. Jo īpaši operācijas atbilst 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
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noteikumiem, Savienības datu aizsardzības 
tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai 
(ECHR). Dalībvalstis, īstenojot darbības, jo 
īpaši iespēju robežās pievērš pastiprinātu 
uzmanību neaizsargātu personu, sevišķi 
bērnu un nepavadītu nepilngadīgo, 
atbalstam un aizsardzībai.

noteikumiem, Savienības datu aizsardzības 
tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai 
(ECHR). Dalībvalstis, īstenojot darbības, jo 
īpaši iespēju robežās pievērš pastiprinātu 
uzmanību neaizsargātu personu, sevišķi 
bērnu un nepavadītu nepilngadīgo, 
atbalstam un aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Īstenošanas pasākumi

1. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa 
sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem 
īstenošanas pasākumiem: 

(a) nodrošināt Savienības acquis drošības 
jomā vienādu piemērošanu, sekmējot 
informācijas apmaiņu, piemēram, ar 
Prīmes normu, ES PDR un SIS II 
palīdzību, tostarp īstenojot ieteikumus, 
kas ir ietverti kvalitātes kontroles un 
izvērtēšanas mehānismos, piemēram, 
Šengenas izvērtēšanas mehānismā un 
citos kvalitātes kontroles un izvērtēšanas 
mehānismos;

(b) izveidot, pielāgot un uzturēt 
Savienības IT sistēmas un komunikācijas 
tīklus drošības jomā, tostarp nodrošināt to 
sadarbspēju un izstrādāt atbilstošus 
instrumentus, ar kuriem novērš 
konstatētos trūkumus; 

(c) palielināt Savienības informācijas 
drošības jomā apmaiņas instrumentu, 
sistēmu un datubāzu aktīvu izmantošanu, 
uzlabot valstu datubāzu drošības jomā 
savstarpējo savienojamību un to 
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saslēgumu ar Savienības datubāzēm, un 
nodrošināt, ka minētajās datubāzēs tiek 
ievadīti augsti kvalitatīvi dati;

(d) atbalstīt attiecīgos valsts mēroga 
pasākumus, ar kuriem īsteno 3. panta 
2. punkta a) apakšpunktā paredzētos 
konkrētos mērķus. 

2. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa 
sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem 
īstenošanas pasākumiem:

(a) panākt, ka dalībvalstis pastiprināti 
sadarbojas tiesībaizsardzības operāciju 
īstenošanā, tostarp vajadzības gadījumā 
sadarbojas ar citiem attiecīgiem 
dalībniekiem, jo īpaši nolūkā sekmēt un 
uzlabot kopīgu izmeklēšanas vienību, 
kopīgu patruļu, tūlītējas pakaļdzīšanās, 
slepenas novērošanas un citu operatīvās 
sadarbības mehānismu izmantošanu ES 
politikas cikla (EMPACT) kontekstā, 
īpašu uzmanību veltot pārrobežu 
operācijām; 

(b) pastiprināt tiesībaizsardzības iestāžu 
un citu kompetento iestāžu koordināciju 
un sadarbību dalībvalstīs un starp tām, kā 
arī ar citiem attiecīgiem dalībniekiem, 
piemēram, izmantojot specializētu valsts 
līmeņa vienību tīklus, Savienības tīklus 
un sadarbības struktūras, kā arī 
Savienības centrus; 

(c) uzlabot aģentūru savstarpējo 
sadarbību un Savienības līmenī — starp 
dalībvalstīm vai uzlabot dalībvalstu 
sadarbību, no vienas puses, ar 
attiecīgajām Savienības struktūrām, 
birojiem un aģentūrām, no otras puses, kā 
arī valstu līmenī uzlabot valsts iestāžu 
sadarbību katrā dalībvalstī. 

3. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa 
sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem 
īstenošanas pasākumiem: 

(a) tiesībaizsardzības jomā pastiprināt 
apmācību, mācību vingrinājumus, 
savstarpēju mācīšanos, specializētas 
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apmaiņas programmas un paraugprakses 
apmaiņu, tostarp trešās valstīs un ar tām, 
kā arī ar citiem attiecīgiem dalībniekiem; 

(b) izmantot sinerģiju, apvienojot 
dalībvalstu un citu attiecīgo dalībnieku, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības, resursus 
un zināšanas, piemēram, dibinot kopīgus 
izcilības centrus, izstrādājot kopīgus riska 
novērtējumus vai izveidojot kopīgus 
operatīvā atbalsta centrus kopīgo 
operāciju veikšanai; 

(c) sekmēt un izstrādāt pasākumus, 
aizsardzības līdzekļus, mehānismus un 
paraugpraksi, lai jau agrīnā posmā 
apzinātu, aizsargātu un atbalstītu 
lieciniekus, trauksmes cēlējus un 
noziegumos cietušās personas, un šajā 
nolūkā veidot partnerības starp publiskām 
iestādēm un citiem attiecīgiem 
dalībniekiem;

(d) iegādāties attiecīgo aprīkojumu un 
izveidot vai modernizēt specializētas 
apmācības centrus un citu būtisku, 
drošības jomā izmantotu infrastruktūru, 
lai palielinātu sagatavotību, izturētspēju 
un sabiedrības izpratni un pienācīgi 
reaģētu uz drošības apdraudējumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu 
ietvaros un saskaņā ar īstenošanas 
pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
fonds jo īpaši atbalsta III pielikumā 
minētās darbības.

1. saskaņā ar īstenošanas 
pasākumiem, kas ir uzskaitīti 3.a pantā, 
fonds jo īpaši atbalsta darbības, kuras 
īstenojot, tiek sekmēta 3. pantā minēto 
mērķu īstenošana. Pie tām var piederēt III 
pielikumā uzskaitītās darbības.

Or. en
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Pamatojums

III pielikumā iekļautajam sarakstam ir tikai orientējošs raksturs; darbības, kas ir jāfinansē 
“jo īpaši”, ir IV pielikumā minētās darbības, uz kurām attiecas augstāka līdzfinansējuma 
likme.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ar 
fondu var atbalstīt Savienības prioritātēm 
atbilstošās, III pielikumā minētās darbības 
saistībā ar trešām valstīm un tajās –
attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. pantu.

2. Lai sasniegtu šīs regulas 3. pantā 
minētos mērķus, ar fondu var atbalstīt 
Savienības prioritātēm atbilstošas 
darbības, tostarp tās, kas III pielikumā ir 
minētas attiecībā uz trešām valstīm un 
šajās valstīs īstenotām darbībām —
attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu, papildina valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī veiktus pasākumus un 
koncentrējas uz pievienotās vērtības 
radīšanu šīs regulas mērķiem.

1. Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu, papildina valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī veiktus pasākumus un 
koncentrējas uz Savienības pievienotās 
vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, 
ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu 
un ko sniedz dalībvalstis, atbilst 
attiecīgajām Savienības darbībām, politikas 
virzieniem un prioritātēm un papildina 
citus Savienības instrumentus.

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, 
ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu 
un ko sniedz dalībvalstis, atbilst 
attiecīgajām Savienības darbībām, politikas 
virzieniem un prioritātēm un papildina 
citus Savienības un valstu instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar finansējumu no tematiskā 
mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir 
augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai
tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām 
vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām 
Savienības prioritātēm, kas izklāstītas 
II pielikumā.

2. Ar finansējumu no tematiskā 
mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir 
augsta pievienotā vērtība Savienībai, un tas
ir jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām 
vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām 
Savienības prioritātēm, kas ir izklāstītas 3.a 
pantā, vai atbalstītu pasākumus saskaņā 
ar 19. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas ierosinājuma.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija nosaka kopējo summu, 
kas saskaņā ar ikgadējām Savienības 
budžeta apropriācijām ir pieejama 
tematiskajam mehānismam. Komisija 
pieņem Finanšu regulas 110. pantā minētos 

5. Komisija nosaka kopējo summu, 
kas saskaņā ar ikgadējām Savienības 
budžeta apropriācijām ir pieejama 
tematiskajam mehānismam. Komisiju 
pilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
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finansēšanas lēmumus attiecībā uz 
tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos 
mērķus un darbības un precizējot summas, 
kas atvēlētas katram šā mehānisma 
elementiem, kuri minēti 1. punktā. 
Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā 
norāda kopējo summu, kas paredzēta
finansējuma apvienošanas darbībām.

ar 28. pantu, lai papildinātu šo regulu, 
paredzot darba programmas, kā ir minēts
Finanšu regulas [110]. pantā minētās 
darba programmas attiecībā uz tematisko 
mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus 
un darbības un precizējot summas, kas 
atvēlētas katram šā mehānisma 
elementiem, kuri minēti 1. punktā. Darba 
programmās attiecīgā gadījumā norāda 
kopējo summu, kas ir atvēlēta finansējuma 
apvienošanas darbībām. Lai nodrošinātu 
resursu savlaicīgu pieejamību, Komisija 
atsevišķi var pieņemt darba programmu 
ārkārtas palīdzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc 3. punktā minētā finansēšanas 
lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt 
izmaiņas programmās, kas attiecīgi 
īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

6. Pēc 5. punktā minētās darba 
programmas pieņemšanas Komisija var 
veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi 
īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šie finansēšanas lēmumi var būt 
gada vai daudzgadu un var attiekties uz 
vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma 
elementiem.

7. Šīs darba programmas var būt 
gada vai daudzgadu un var attiekties uz 
vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma 
elementiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
programmās ietvertās prioritātes atbilst 
Savienības prioritātēm un uzdevumiem 
drošības jomā un tos risina un ka minētās 
prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem 
Savienības acquis un saskaņotajām 
Savienības prioritātēm. Nosakot šīs 
prioritātes savās programmās, dalībvalstis 
nodrošina, ka programmā ir pienācīgi 
ņemti vērā II pielikumā izklāstītie 
īstenošanas pasākumi.

1. Katra dalībvalsts un Komisija 
nodrošina, ka tās programmās ietvertās 
prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un 
uzdevumiem drošības jomā un tos risina un 
ka minētās prioritātes pilnībā atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm. 
Nosakot šīs prioritātes savās programmās, 
dalībvalstis nodrošina, ka programmā ir 
pienācīgi ņemti vērā 3. a pantā izklāstītie 
īstenošanas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija vajadzības gadījumā var 
iesaistīt Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), 
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūru (CEPOL) un Eiropas 
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centru (EMCDDA) 5. iedaļā noteiktajos 
uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, 
jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda 
atbalstu īstenotās darbības atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm.

3. Komisija vajadzības gadījumā var 
iesaistīt Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), 
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības 
apmācības aģentūru (CEPOL), Eiropas 
Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 
pārvaldībai (eu-LISA) un Eiropas 
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centru (EMCDDA) 5. iedaļā noteiktajos 
uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, 
jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda 
atbalstu īstenotās darbības atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vairāk kā 15 % no dalībvalsts 
programmai paredzētā piešķīruma var
izmantot aprīkojuma un transportlīdzekļu 
iegādei vai ar drošību saistītu iekārtu 
būvniecībai. Šo robežvērtību var 
pārsniegt tikai pienācīgi pamatotos 
gadījumos.

4. Dalībvalsts programma var 
atbilstīgu sava valsts piešķīruma daļu
izmantot aprīkojuma un transportlīdzekļu 
iegādei vai ar drošību saistītu iekārtu 
būvniecībai.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vajadzības gadījumā programmu 
groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos 
ieteikumus. Atkarībā no korekcijas 
ietekmes pārskatīto programmu var 
apstiprināt Komisija.

6. Vajadzības gadījumā programmu 
groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos 
ieteikumus un 26. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto starpposma mērķu 
un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, 
kā ir novērtēts gada darbības rezultātu 
ziņojumos, Atkarībā no korekcijas 
ietekmes pārskatīto programmu apstiprina
Komisija saskaņā ar Regulā (ES) .../... 
[KNR] 19. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
12. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Regulas (ES) Nr. [KNR] 17. panta 
5. punktā minētā programmu izstrāde 
balstās uz VI pielikuma 1. tabulā 
noteiktajiem darbību veidiem.

9. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../... 
[KNR] 17. pantu katrā programmā 

attiecībā uz katru konkrēto mērķi nosaka 
nepieciešamās darbības veidu, 
pamatojoties uz VI pielikuma 1. tabulu, 
un sniedz orientējošu to plānoto resursu 
analīzi, kurā būtu atspoguļots katrs 
atbalsta darbības vai jomas veids.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vismaz 10 % no sākotnējā, 10. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā 
programmas piešķīruma nesedz 
vidusposma maksājuma pieteikumi, kas 
iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[KNR] 85. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav 
tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu 
piešķīrumu savai programmai.

2. Ja vismaz 30 % no sākotnējā, 10. 
panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā 
programmas piešķīruma nesedz 
vidusposma maksājuma pieteikumi, kas 
iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../... 
[KNR] 85. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav 
tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu 
piešķīrumu savai programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus 
no tematiskā mehānisma, attiecīgā 
gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts 
Regulas (ES) Nr. [KNR] 12. pantā minētā 
rezultātu satvara vidusposma mērķu 
sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas 

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus 
no tematiskā mehānisma, ņem vērā 
progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr.
…/… [KNR] 12. pantā minētā rezultātu 
satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā 
arī konstatētos īstenošanas trūkumus.
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trūkumus.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības atbalsts ir daļa no 
dalībvalsts piešķīruma, ko var izmantot kā 
atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild 
par tādu uzdevumu veikšanu un 
pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā 
sabiedriski pakalpojumi Savienībai.

1. Darbības atbalsts ir daļa no 
dalībvalsts piešķīruma, ko var izmantot kā 
atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild 
par tādu uzdevumu veikšanu un 
pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā 
sabiedriski pakalpojumi Savienībai, ciktāl 
tie sekmē augsta drošības līmeņa 
garantēšanu visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts var izmantot līdz 10 % 
no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās 
programmai, lai finansētu darbības atbalstu 
publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu 
uzdevumu veikšanu un pakalpojumu 
sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski 
pakalpojumi Savienībai.

2. Dalībvalsts var izmantot līdz 20% 
no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās 
programmai, lai finansētu darbības atbalstu 
publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu 
uzdevumu veikšanu un pakalpojumu 
sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski 
pakalpojumi Savienībai.

Or. en

Pamatojums

Daudzām dalībvalstīm būs jāizmanto ES finansējuma atbalsts, lai liktu lietā aprīkojumu/IT 
nolūkā nodrošināt saslēgumu ar Eiropas IT sistēmām.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības atbalstu koncentrē 
konkrētiem uzdevumiem un 
pakalpojumiem, kā noteikts VII pielikumā.

5. Darbības atbalstu koncentrē 
konkrētām darbībām, kā noteikts VII 
pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fonds var atbalstīt tehniskās palīdzības 
pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos 
pasākumus var finansēt 100 % apmērā.

Fonds var atbalstīt tehniskās palīdzības 
pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas 
iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos 
pasākumus, proti, sagatavošanu, 
uzraudzību, kontroli, revīziju, izvērtēšanu, 
komunikāciju, tostarp korporatīvo 
komunikāciju par Savienības politiskajām 
prioritātēm drošības jomā, atpazīstamības 
nodrošināšanu un visus administratīvās 
un tehniskās palīdzības pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, un 
vajadzības gadījumā pasākumus ar 
trešām valstīm var finansēt 100 % apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmējs 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību

1. Savienības finansējuma saņēmējs 
sekmē darbības un to rezultātus, sniedzot 
attiecīgajām dažādajām auditorijām, 
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un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

tostarp plašsaziņas līdzekļiem un 
sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas 
ir konsekventa, lietderīga un samērīga. Lai 
nodrošinātu Savienības finansējuma 
zināmību, Savienības finansējuma 
saņēmēji, īstenojot saziņu par attiecīgo 
darbību, min tā avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar fondu sniedz finansiālu 
palīdzību, lai risinātu steidzamas un 
konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, 
kuras iemesls ir tāds ar drošību saistīts 
negadījums vai jauns apdraudējums šīs 
regulas tvēruma ietvaros, kam ir vai var būt 
būtiska nelabvēlīga ietekme uz cilvēku 
drošību vienā vai vairākās dalībvalstīs.

1. Komisija var pieņemt lēmumu no 
fonda līdzekļiem sniegt finansiālu 
palīdzību, lai risinātu steidzamas un 
konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, 
kuras iemesls ir tāds ar drošību saistīts 
negadījums vai jauns apdraudējums šīs 
regulas tvēruma ietvaros, kam ir vai var būt 
būtiska nelabvēlīga ietekme uz cilvēku 
drošību vienā vai vairākās dalībvalstīs.
Šādos gadījumos tā savlaicīgi informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, kurš pieņem minētos lēmumus. Lai nodrošinātu pārredzamību, ir jāinformē 
Eiropas Parlaments un Padome.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tas ir nepieciešams attiecīgās 
darbības veikšanai, ar ārkārtas palīdzības 
līdzekļiem var segt izdevumus, kas ir 
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radušies pirms dotācijas pieteikuma 
iesniegšanas vai palīdzības pieprasījuma 
dienas, bet ne pirms 2012. gada 
1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbība, kas ir saņēmusi 
finansējumu fonda ietvaros, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka 
finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām. Katras ieguldošās Savienības 
programmas noteikumus piemēro šīs 
programmas attiecīgajam ieguldījumam 
darbībā. Kumulatīvais finansējums 
nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās 
izmaksas, un atbalstu no dažādām 
Savienības programmām var aprēķināt 
proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, 
kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

1. Operācija, kas ir saņēmusi 
finansējumu fonda ietvaros, var saņemt 
finansējumu arī no jebkuras citas 
Savienības programmas, tostarp no dalītas 
pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka 
finansējums neattiecas uz tām pašām 
izmaksām. Katras ieguldošās Savienības 
programmas noteikumus piemēro šīs 
programmas attiecīgajam ieguldījumam 
minētajā operācijā. Kumulatīvais 
finansējums nepārsniedz operācijas
kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu 
no dažādām Savienības programmām var 
aprēķināt proporcionāli saskaņā ar 
dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kurām piešķirts Izcilības zīmoga 
sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem 
salīdzinošiem nosacījumiem:

Operācijas, kurām piešķirts Izcilības 
zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem 
šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

var saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 
Sociālā fonda+ vai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
saskaņā ar Regulas (ES) X [KNR] 
[67]. panta 5. punktu un Regulas (ES) X
[Kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšana, pārvaldība un uzraudzība] 
[8]. pantu, ja šādas darbības atbilst 
attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 
atbalstu sniedzošā fonda noteikumus.

var saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 
Sociālā fonda+ vai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
[67]. panta 5. punktu un Regulas (ES) .../...
[Kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšana, pārvaldība un uzraudzība] 
[8]. pantu, ja šādas operācijas atbilst 
attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 
atbalstu sniedzošā fonda noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisijai Eiropas Parlamentam 
un Padomei reizi gadā iesniedz 
kopsavilkumu par gada darbības rezultātu 
ziņojumiem. Gada darbības rezultātu 
ziņojumu pilnu tekstu Eiropas 
Parlamentam un Padomei dara pieejamu 
pēc pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 12., 15., 24. un 
27. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 8.,12., 15., 24. un 
27. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12., 15., 24. un 
27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8., 12., 15., 24. un 
27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 12., 15., 24. un 
27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā 
akta paziņošanas dienas ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām abas iestādes ir informējušas 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 

6. Saskaņā ar 8., 12., 15., 24. un 
27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā 
akta paziņošanas dienas ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām abas iestādes ir informējušas 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 
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iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par diviem mēnešiem.

iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja komiteja nesniedz atzinumu, 
Komisija nepieņem īstenošanas akta 
projektu. Tas neattiecas uz 26. panta 4. 
punktā minēto īstenošanas aktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fonda atbalstāmās darbības saskaņā ar 
4. pantu

Tādu fonda atbalstāmo darbību piemēri, 
kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 4. pantu

Or. en
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekšējās drošības fonda atbalstu cita 
starpā var paredzēt šāda veida darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— IT sistēmas un tīkli, kas sekmē šīs 
regulas mērķu sasniegšanu, apmācība šādu 
sistēmu izmantošanai un šādu sistēmu 
sadarbspējas un datu kvalitātes testēšana un 
uzlabošana;

— Tādu IT sistēmu un tīklu izveide, 
kas sekmē šīs regulas mērķu sasniegšanu, 
apmācība šādu sistēmu izmantošanai un 
šādu sistēmu sadarbspējas un datu 
kvalitātes testēšana un uzlabošana;

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Projekti, kuru mērķis ir novērst 
radikalizāciju un cīnīties pret to.

— Projekti, kuru mērķis ir novērst 
radikalizāciju un cīnīties pret to, jo īpaši 
pasākumi, ar kuriem novērš radikalizāciju 
cietumos, un projekti, ar kuriem 
tiesībaizsardzības iestādēm sniedz 
konkrētu apmācību.

Or. en
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Projekti, kuru mērķis ir apkarot 
kibernoziedzību.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Projekti, kuru mērķis ir apkarot 
organizētās noziedzības struktūras, kuras 
pēc EMPACT datiem ir īpaši bīstamas.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To nelikumīgo narkotisko vielu vērtība, 
kuras tika konfiscētas, pateicoties 
tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu 
sadarbībai.

To nelikumīgo narkotisko vielu vērtība, 
kuras tika konfiscētas, pateicoties 
tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu 
sadarbībai, kuru īstenoja ar fonda 
atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1 tabula – kodi, kas attiecas uz darbību jomas dimensiju – 10.a rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a OC – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1 tabula – kodi, kas attiecas uz darbību jomas dimensiju – 24.a rinda 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24.a CC – bērnu seksuālas izmantošanas attēlu un bērnu pornogrāfijas izplatīšana

Or. en

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) to vaicājumu skaits, kas ir veikti 
Eiropas Sodāmības reģistru informācijas 
sistēmā trešo valstu valstspiederīgajiem 
(ECRIS-TCN).

Or. en
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

datu avots: Eiropols, EU-LISA, Padome, 
dalībvalstis

datu avots: Eiropols, EU-LISA, dalībvalstis

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To ar fonda atbalstu pievienoto, aktīvo 
lietotāju skaits, kuri izmanto ES un –
attiecīgā gadījumā – valsts mēroga 
informācijas apmaiņas instrumentus, 
sistēmas un datubāzes drošības jomā, –
salīdzinājumā ar lietotāju kopējo skaitu.

To lietotāju skaits, kuri izmanto ES un –
attiecīgā gadījumā – valsts mēroga 
informācijas apmaiņas instrumentus, 
sistēmas un datubāzes drošības jomā,
kuras ir pievienotas ar fonda atbalstu –
salīdzinājumā ar atļauto lietotāju kopējo 
skaitu.

Or. en

Pamatojums

Lai minētajam rādītājam būtu jēga, ar to būtu jānosaka papildu lietotāju skaits salīdzinājumā 
ar visiem lietotājiem (vai nu visiem aktīvajiem vai atļautajiem lietotājiem).


	1168568LV.docx

