
 
 
 

DROŠĪBA 
 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

DROŠĪBA 
Aizvadīto gadu laikā pastrādāts liels teroraktu skaits. Lai arī pārsvarā tie veikti atsevišķās plaši apdzīvotās 
un tūristu iecienītās Eiropas lielpilsētās, EP Eirobarometra rezultāti liecina - terorisma draudi satrauc 
vairumu ES pilsoņu, arī valstīs, kur terorisma līmenis ir zems, piemēram, Latvijā. Attiecīgi cīņā ar 
terorismu iedzīvotāji no ES sagaida aktīvu iesaisti: 80% ES pilsoņu uzskata, ka ES būtu jādara vairāk šajā 
jomā (2017.g.aprīlis). Kopumā cīņu pret terorismu ES iedzīvotāji vērtē kā vienu no TOP3 EP politiskām 
prioritātēm: 41% vidēji ES un 28% LV iedzīvotāju (2017.g.oktobris). Aptaujājot ES iedzīvotājus par 
jomām, kurās viņi saskata lielākos draudus un pret kuriem ES būtu jāaizsargā, 47% kā pirmo min 
terorismu (2018.g.oktobris). 
 
ES dalībvalstu sadarbība terorisma apkarošanā norisinās galvenokārt ES līmenī, kaut gan terorisma 
apkarošanas politika lielā mērā ir ES dalībvalstu ziņā. Abiem ES likumdevējiem - EP un ES Padomei 
(dalībvalstu ministriem) - ir vienādas tiesības lemt par būtiskākajiem ES terorisma apkarošanas tiesību 
aktiem. 
 
Cīņa pret terorismu ir viena no galvenajām prioritātēm EP darba kārtībā. EP šī (8.) sasaukuma laikā (no 
2014.g.jūlija) pieņēmis virkni lēmumu cīņai pret terorismu un drošības stiprināšanai. Piemēram, 2017.g. 
izveidotā EP īpašā komiteja terorisma jautājumu izpētei (TERR) rūpīgi izvērtēja pretterorisma pasākumu 
un politikas trūkumus ES un sagatavoja konkrētus priekšlikumus jaunai ES stratēģijai terorisma 
apkarošanai: efektīvākai cīņai ar radikalizāciju, labākai datu apmaiņai un terorisma upuru atbalstam. 
2018.g. 12.decembrī EP tos apstiprināja, aicinot Eiropas Komisiju (EK) iekļaut EP ieteikumus jaunajā 
likumdošanas projektā. Plašāk https://ej.uz/terorisma_apkarosana  
 

Starp nozīmīgiem EP 2018. g. LĒMUMIEM drošības jomā jāmin: 
 EP apstiprinātie trīs ES likumi, lai modernizētu Šengenas informācijas sistēmu, kas ir visplašāk 

izmantotā datubāze drošībai un robežu pārvaldībai Eiropā. Uzlabotā sistēma palīdzēs cīņai pret 
terorismu, pārrobežu noziegumiem un nelegālu migrāciju.  

 EP atbalstītā jaunā ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), kas ļaus pārbaudīt 
ceļotājus vēl pirms iebraukšanas ES. Ceļotāji, kas varētu radīt drošības, nelegālas imigrācijas vai 
epidemioloģiskus draudus, nesaņems atļauju. Jaunā sistēma stāsies spēkā 2021.g.  

 EP apstiprinātie jaunie ES noteikumi cīņā ar terorisma finansēšanu. Ja atšķirības ES dalībvalstu 
likumdošanā līdz šim apgrūtināja pārrobežu sadarbību un radīja nepilnības, ko varēja izmantot 
noziedznieki un teroristi, tad jaunie noteikumi naudas atmazgāšanas novēršanai un skaidras 
naudas plūsmu kontrolei situāciju ļaus uzlabot.  

 
Kopumā ES veiktie pasākumi jaunus uzbrukumu novēršanai aptver pastiprinātu kontroli uz Eiropas 
ārējām robežām, policijas un tiesu iestāžu sadarbības uzlabošanu aizdomās turamo personu meklēšanā 
un vainīgo personu kriminālvajāšanā un tiesāšanā, terorisma finansējuma plūsmu ierobežošanu, 
organizētās noziedzības apkarošanu, radikalizācijas un vervēšanas novēršanu u.c. 
 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf
https://ej.uz/terorisma_apkarosana
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/moderniz-ta.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/moderniz-ta.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/julija_jaunumi_2018/robezu_drosiba_celotaju_parbaude.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/septembra_jaunumi_2018/terorisma-finansesana.html


Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 

Ar drošības un pretterorisma jautājumiem EP strādā pamatā 2 KOMITEJAS:  
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE). No Latvijas LIBE komitejā strādā Andrejs 

Mamikins (S&D) un Kārlis Šadurskis (EPP).  

 Īpašā komiteja terorisma jautājumos (TERR). Pagaidu EP komitejas termiņš bija gads un 6 mēneši, 
un tās darbs noslēgts 2018. g. decembrī. No Latvijas un Baltijas vienīgais TERR komitejā iepriekš 
strādāja Artis Pabriks (EPP). 

 
Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 

Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar drošību pamatā ir Iekšlietu ministrijas, arī 
Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē. 
 
PIELIKUMS I 
 
EP lēmumi (2016.-2017.) terorisma apkarošanā un ES iedzīvotāju drošības stiprināšanai  
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā apkopojis EP pieņemtos nozīmīgos lēmumus, lai sekmētu terorisma 
apkarošanu un stiprinātu ES iedzīvotāju drošību kopš 2016. gada (pēc 13.11.2015. traģiskā Parīzes 
terorakta). Plašāk https://ej.uz/terorisms_apkarosana  

 25.10.2017. | Drošākas un viedākas Eiropas robežas. EP atbalstīja vienotas elektroniskas sistēmas 
izveidi, kas paātrinās pārbaudes uz Šengenas zonas ārējām robežām un reģistrēs visus trešo valstu 
ieceļotājus. Jaunajā ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) tiks reģistrēta informācija (vārds, pirkstu 
nospiedumi, sejas foto, robežas šķērsošanas datums un vieta) par trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, 
izceļošanu vai lēmumu liegt ieceļošanu. 

 12.09.2017. | EP  izveido īpašo komiteju terorisma jautājumu izpētei (TERR). Mērķis - identificēt 
pretterorisma pasākumu un politikas trūkumus ES. 

 14.03.2017. | EP apstiprina pārskatīto ES šaujamieroču direktīvu, lai novērstu nepilnības drošības 
jomā. EP martā atbalstīja pārskatīto ES šaujamieroču direktīvu, kas paredz stingrāku kontroli pār 
“tukšo patronu” ieročiem un neadekvāti dezaktivētiem ieročiem, kādus izmantoja Parīzes 
teroraktos, pienākumu ES valstīm nodrošināt licenču izsniegšanas un atjaunošanas uzraudzības 
sistēmu, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu. 

 16.02.2017. | EP atbalsta jaunus ES pretterorisma noteikumus. Lai cīnītos ar pieaugošajiem 
draudiem, ko rada ārvalstu kaujinieki, kuri terorisma nolūkos pārvietojas starp dažādām konfliktu 
zonām, kā arī tā dēvētie “vientuļie vilki”, kuri plāno “solo uzbrukumus”, EP atbalstīja jaunos ES 
pretterorisma noteikumus. Līdz ar jauno pretterorisma direktīvu ir atjaunināts ES noteikumu 
“ietvars” par teroristu nodarījumiem un paplašināta noteiktumu darbības joma, iekļaujot jaunus 
draudus. Tāpat EP apstiprināja arī jaunus noteikumus, lai pastiprinātu pārbaudes uz ES ārējām 
robežām nolūkā uzlabot ES iekšējo drošību. 

 23.11.2016. | EP ceļ trauksmi  pret ES vērsto propagandu no Krievijas un islāmistu teroristu 
organizācijām. Lai novērstu pret ES vērsto propagandas kampaņu, EP aicina stiprināt nelielo 
“stratēģiskās komunikācijas” darba grupu un vairāk ieguldīt izpratnes veicināšanā, izglītošanā, 
tiešsaistes un vietējos medijos, pētnieciskajā žurnālistikā un informācijas lietotprasmē. 

 22.11.2016. | EP deputāti prasa ciešāku ES dalībvalstu sadarbību, lai labāk aizsargātu Eiropu --> 
terorisms, hibrīda draudi, kibernoziegumi un nedroša energoapgāde ES dalībvalstīm neatstāj citu 
izvēli kā pašām stiprināt sadarbību savai drošībai un aizsardzībai, tādējādi bruģējot ceļu Eiropas 
Aizsardzības savienībai. Atbalstot rezolūciju par tās izveidi, EP deputāti iesaka 2% no IKP novirzīt 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/oktobra_jaunumi_2018/dzeramais-dens.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/home
https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti
https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti
https://ej.uz/terorisms_apkarosana
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/oktobra_jaunumi/entryexitsystem.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/septembra_jaunumi/terorisms.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mar_jaunumi/ieroci.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mar_jaunumi/ieroci.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/pretterorisma.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/novembris_jaunumi/ep-deput-ti-ce-trauksmi-pret-es-v-rsto-propagandu-no-krievijas-un-isl-mistu-teroristu-organiz-cij-m.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/novembris_jaunumi/ep-deput-ti-ce-trauksmi-pret-es-v-rsto-propagandu-no-krievijas-un-isl-mistu-teroristu-organiz-cij-m.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/novembris_jaunumi/ep-deput-ti-prasa-cies-ku-es-dal-bvalstu-sadarb-bu-lai-lab-k-aizsarg-tu-eiropu.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN


aizsardzībai, izveidot daudznacionālos spēkus un ES štābu krīžu vadības operāciju plānošanai un 
vadībai, kas ļautu ES reaģēt, ja NATO to nevēlētos darīt.   

 26.10.2016. | Pārskatot ES Daudzgadu budžetu (MFF), EP prasa rezervi iespējamām krīzēm. EP 
deputāti norāda, ka MFF ir jāpadara elastīgāks, lai ātri stātos pretim tādiem izaicinājumiem kā 
migrācijas krīzei, terorismam un iekšējās drošības lietām, sarežģījumiem lauksaimniecības sektorā 
vai nemainīgi augstajam jauniešu bezdarbam. ES daudzgadu finanšu plāna pārskatīšana, pēc EP 
deputātu domām, unikālā kārtā dod Eiropas Savienībai iespēju turēt savus solījumus. 

 04.10.2016. | EP deputāti stiprina ES eksporta aizliegumu “spīdzināšanas rīkiem”. Pārskatītos ES 
noteikumu mērķis ir novērst tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem, ko var izmantot 
spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei. Sarunās ar ES dalībvalstīm par iepriekš sagatavotajiem 
noteikumu projektiem, EP iekļāva aizliegumu attiecībā uz tirdzniecību un tranzītu tādām iekārtām, 
ko var izmantot nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai pret trešo valstu iedzīvotājiem. 

 06.07.2016. | EP pieņem pirmos ES mēroga kiberdrošības noteikumus sabiedrības 
pamatpakalpojumu sniedzējiem. Proti, uzņēmumiem, kas sniedz pamatpakalpojumus, piemēram, 
enerģētikas, transporta, banku un veselības jomā, vai arī digitālos pakalpojumus, būs 
jāuzlabo spējas pretoties kiberuzbrukumiem. Fragmentāra kiberdrošības aizsardzība padara viegli 
ievainojamu un rada lielu drošības risku visai Eiropai, tādēļ turpmāk visās ES dalībvalstīs tiks 
izveidota vienlīdz augsta tīklu un informācijas sistēmu drošība, kā arī pastiprināta dalībvalstu 
sadarbība.  

 06.07.2016. | EP atbalsta plānu par ES ārējās robežas apsardzes sistēmas izveidi, apvienojot ES 
robežu aģentūras FRONTEX un dalībvalstu robežsardzes dienestu spēkus. Saskaņā ar šo plānu, 
dalībvalstis joprojām veiks ikdienas robežapsardzi, bet, pieaugot spiedienam uz ES ārējo robežu, 
tās varēs lūgt palīdzību Eiropas robežu un krasta apsardzei (ERKA), kas varēs strauji piesaistīt 
robežsargu brigādes nosūtīšanai uz attiecīgajām vietām. Regula par Eiropas robežu un krasta 
apsardzi nodrošinās augstāku ES ārējās robežas drošību un labāku pārvaldību.  
EP ziņotājs par šo jautājumu bija Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks.   

 27.05.2016. | EP pieņem rezolūciju, aicinot EK veido uzdevumu grupu cīņai ar virtuālās valūtas 
(piemēram, “Bitcoin”) izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma 
finansēšanai.  

 15.05.2016. | EP apstiprina jaunas pilnvaras ES policijas aģentūrai Eiropols cīņai pret terorismu, 
kibernoziegumiem un citiem kriminālpārkāpumiem. Jaunās pilnvaras ļaus ātrāk reaģēt uz 
pārrobežu noziedzības pieaugumu un terorisma draudiem, piemēram, strauji izveidot 
specvienības. Tāpat tiks uzlabota informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm, un nodrošināta 
teroristu tiešsaistes propagandas ātrāka dzēšana - piemēram, Eiropola interneta dokumentu 
nodaļa varēs pieprasīt sociālo tīklu uzturētājam, kā Facebook, izdzēst ISIS profilu. 

 14.04.2016. | EP pieņem savu pozīciju par ES jauno globālo drošības stratēģiju, t.sk., uzsverot, ka 
jāveicina ES stratēģiskā autonomija, jāuzlabo Eiropas izlūkdienestu apmaiņa ar informāciju un 
jāattīsta patiesas Eiropas līmeņa izlūkošanas un prognozēšanas spējas. Tāpat ES un tās dalībvalstīm 
jāuzlabo savas aizsardzības spējas, līdz 2024. gadam apņemoties aizsardzības vajadzībām tērēt 
vismaz 2 % no sava iekšzemes kopprodukta. 
Par EP pienesumu ES jaunajai globālajai drošības stratēģijai atbildīgā EP ziņotāja ir Latvijas 
eiroparlamentāriete Sandra Kalniete, kura savā ziņojumā lielu akcentu lika tieši uz drošību un 
aizsardzību. Video ar EP ziņotāju S.Kalnieti par ES ārlietu un drošības politikas jauno vīziju. 

 14.04.2016. | EP pieņem ES direktīvu par pasažieru datu apmaiņu. Jaunā direktīva regulē 
Pasažieru Datu reģistra (PDR) datu izmantošanu ES – novēršanas, noteikšanas, izmeklēšanas un 
terorisma un citu nopietnu noziegumu izmeklēšanas vajadzībām. Tas ir jauns instruments cīņai ar 
teroristiem un kontrabandistiem. Vācot pasažieru datus, ar tiem daloties un analizējot, izlūkošanas 
iestādes varēs konstatēt aizdomīgas uzvedības modeļus, kam pievērst uzmanību. Jaunie noteikumi 
prasa lidsabiedrībām nodot dalībvalstu iestādēm pasažieru datus par visiem lidojumiem starp ES 
un trešajām valstīm. 
Faktu lapa:  Pasažieru datu reģistrs: Kas tas ir un kāpēc tas vajadzīgs? 

 13.04.2016. | Reaģējot uz teroristu uzbrukumiem, EP piešķir 2 miljonus eiro jauna personāla 
piesaistei Eiropas Pretterorisma centrā (ECTC), ko 2016.gada 1. janvārī izveidoja Eiropols un kam 
jākļūst par galveno iestādi cīņai pret terorismu Eiropas Savienībā. 

 20.01.2016. | EP atbalsta Latvijas pievienošanos ES automobiļu reģistrācijas datu automātiskās 
apmaiņas sistēmai - tā paredzēta, lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un terorismu. 
ES dalībvalsti šajā sistēmā uzņem tikai pēc tam, kad tā pieņēmusi noteiktus datu aizsardzības 
noteikumus. Latvijas EP deputāts Andrejs Mamikins bija ēnu ziņotājs par šo jautājumu.  

 
 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets-eiroparlament-riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/es-daudzgadu-bud-ets-eiroparlament-riesi-prasa-rezervi-iesp-jam-m-kr-z-m.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/ep-deput-ti-stiprina-es-eksporta-aizliegumu-sp-dzin-sanas-r-kiem-.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/kiberdrosibapakalpojumiem.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/kiberdrosibapakalpojumiem.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/euborderandcoastguard.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/euborderandcoastguard.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/maijs_jaunumi/nauda_virtuali.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/maijs_jaunumi/nauda_virtuali.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/maijs_jaunumi/nauda_virtuali.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/maijs_jaunumi/eiropols.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/maijs_jaunumi/eiropols.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/arpolitikas_un_drosibas_strategija.htmlhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://europarltv.europa.eu/lv/player.aspx?pid=194c7a70-6959-47d1-9bf2-a5df00fda0dd
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/pdr/20160407IPR21775/eiropas-parlaments-pienem-pdr-direktivuhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/datu_registrs.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/lidzekli_beglu_atbalstam.html;jsessionid=C1D62644F5E213AC78BE8FA25A8923B4
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/lidzekli_beglu_atbalstam.html;jsessionid=C1D62644F5E213AC78BE8FA25A8923B4
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/janvaris_jaunumi/autodati.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/janvaris_jaunumi/autodati.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0813%28CNS%29#keyPlayers


PIELIKUMS II 
 
Latvijas EP deputātu artava. Par vairākiem nozīmīgiem EP lēmumiem saistībā ar terorisma apkarošanu 
un drošības stiprināšanu ES ziņotāji vai ēnu ziņotāji bijuši arī Latvijas eiroparlamentārieši:  

 Krišjānis Kariņš (TAX2, ECON komitejas; EPP) bija viens no 2 EP ziņotājiem likumprojektam par ES 
naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvu (tā dēvētā “Piektā pret-naudas atmazgāšanas 
direktīvas pārskatīšana”), ar kuru tika pastiprināta cīņa pret naudas atmazgāšanu un pilnveidots 
patiesā labuma guvēju reģistrs. Noteikumi izstrādāti, reaģējot uz 2015. un 2016. gada terora 
aktiem Parīzē un Briselē, ka arī Panamas dokumentos atklāto informāciju. Tie ļauj katram 
interesentam iegūt informāciju par ES darbojošos uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem. 

 Sandra Kalniete (AFET komiteja; EPP)  bija EP ziņotāja par ES jauno globālo drošības stratēģiju, 
kurā liels akcents likts uz drošību un aizsardzību, t.sk., ES stratēģiskā autonomijas stiprināšanu, 
uzlabotu Eiropas izlūkdienestu informācijas apmaiņu un Eiropas līmeņa izlūkošanas un 
prognozēšanas spēju attīstību. 

 Andrejs Mamikins (AFET komiteja; S&D)  bija ēnu ziņotājs jautājumam par Latvijas pievienošanos 
ES automobiļu reģistrācijas datu automātiskās apmaiņas sistēmai. Tā paredzēta, lai novērstu un 
izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un terorismu. ES dalībvalsti šajā sistēmā uzņem tikai pēc tam, 
kad tā pieņēmusi noteiktus datu aizsardzības noteikumus. 

 Artis Pabriks (LIBE komiteja; EPP)  bija EP ziņotājs par ES ārējās robežas apsardzes sistēmas izveidi, 
apvienojot ES robežu aģentūras FRONTEX un dalībvalstu robežsardzes dienestu spēkus. Artis 
Pabriks vienīgais no Baltijas valstu deputātiem, kas strādāja īpaši izveidotajā TERR komitejā.  

 
 

 
 
 
 
 


