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2.3.2016 A8-0026/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 49.a pauž bažas par Eurodad sniegtajiem 

datiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas jomā, saskaņā ar kuriem 

augstākais nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas risks ir Luksemburgai un 

Vācijai; aicina dalībvalstis pilnībā 

ratificēt ES Nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas direktīvu, 

izveidojot publiski pieejamu reģistru par 

uzņēmumu īpašumiem, tostarp trasta 

īpašumiem; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 56.a pauž bažas, ka netiek nodrošināta 

pilnīga pārredzamība attiecībā uz lielu 

infrastruktūras projektu finansēšanu; 

aicina Komisiju apsvērt iespēju iesniegt 

priekšlikumu, kas paredzētu obligāti 

publicēt visus finanšu pārskatus un 

projektus saistībā ar nozīmīgākajiem 

publiskajiem būvdarbiem; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 56.b aicina Komisiju publiskot visus 

dokumentus saistībā ar Lionas-Turīnas 

ātrgaitas dzelzceļa projektu un tā 

finansējumu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 63.a prasa finansējamo projektu atlases 

procesā obligāti iekļaut ekoloģiskās, 

ekonomiskās un sociālās pievienotās 

vērtības ex ante novērtējumus attiecībā 

gan uz Savienībā, gan ārpus tās 

īstenojamiem projektiem, un prasa 

publiskot un darīt pilnībā pieejamus šo 

novērtējumu rezultātus un izmantotos 

rādītājus; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2015/2128(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

69. mudina visas attiecīgās ES iestādes 

īstenot PTO Pamatkonvencijas par tabakas 

kontroli (FCTC) 5.3. pantu saskaņā ar tai 

pievienotajās pamatnostādnēs 

izklāstītajiem ieteikumiem; mudina 

Komisiju nekavējoties publicēt ar tabakas 

nozares uzņēmumiem noslēgto nolīgumu 

novērtējumu un FCTC īstenošanas 

ietekmes novērtējumu; 

69. mudina visas attiecīgās ES iestādes 

īstenot PTO Pamatkonvencijas par tabakas 

kontroli (FCTC) 5.3. pantu saskaņā ar tai 

pievienotajās pamatnostādnēs 

izklāstītajiem ieteikumiem; mudina 

Komisiju nekavējoties publicēt ar tabakas 

nozares uzņēmumiem noslēgto nolīgumu 

novērtējumu un FCTC īstenošanas 

ietekmes novērtējumu; aicina Komisiju 

nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā 

uz nolīgumiem tabakas nozarē un to 

iespējamu atjaunošanu, un mudina 

dalībvalstis regulāri ziņot par izdevumiem, 

kas radušies saistībā ar līdzekļiem, kuri 

saņemti šādu nolīgumu rezultātā; 

Or. en 

 

 


