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2.3.2016 A8-0026/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 49a. își exprimă preocuparea cu privire la 

datele furnizate de Eurodad cu privire la 

spălarea de bani, Luxemburgul și 

Germania aflându-se pe primele locuri în 

ceea ce privește riscul spălării de bani; 

invită statele membre să ratifice în 

întregime Directiva UE privind 

combaterea spălării banilor prin crearea 

unui registru public al proprietăților 

întreprinderilor, care să includă 

proprietățile trusturilor; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 56a. își exprimă preocuparea cu privire la 

faptul că nu există transparență deplină 

în ceea ce privește finanțarea marilor 

proiecte de infrastructură; solicită 

Comisiei să analizeze posibilitatea de a 

face o propunere care să instituie 

obligativitatea publicării tuturor 

rapoartelor și proiectelor financiare 

legate de marile lucrări publice, inclusiv a 

documentației privind subcontractanții; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Amendamentul  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 56b. solicită Comisiei să facă publică 

întreaga documentație privind proiectul 

de cale ferată de mare viteză Lion-Torino 

și finanțarea acestuia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Amendamentul  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 63a. solicită să se prevadă obligativitatea 

realizării unor evaluări ex-ante ale valorii 

adăugate economice, sociale și de mediu 

ca parte a procesului de selecție a 

proiectelor care vor beneficia de 

finanțare, atât în interiorul, cât și în 

exteriorul Uniunii, și solicită ca 

rezultatele evaluărilor respective și 

indicatorii folosiți și fie făcuți publici și să 

fie pe deplin accesibili; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Amendamentul  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. îndeamnă toate instituțiile UE relevante 

să pună în aplicare articolul 5 alineatul (3) 

din Convenția-cadru pentru controlul 

tutunului elaborată de OMS (FCTC) în 

conformitate cu recomandările incluse în 

orientările referitoare la aceasta; îndeamnă 

Comisia să publice fără întârziere 

acordurile de evaluare încheiate cu 

societățile din sectorul tutunului, precum și 

o evaluare a impactului implementării 

FCTC; 

69. îndeamnă toate instituțiile UE relevante 

să pună în aplicare articolul 5 alineatul (3) 

din Convenția-cadru pentru controlul 

tutunului elaborată de OMS (FCTC) în 

conformitate cu recomandările incluse în 

orientările referitoare la aceasta; îndeamnă 

Comisia să publice fără întârziere 

acordurile de evaluare încheiate cu 

societățile din sectorul tutunului, precum și 

o evaluare a impactului implementării 

FCTC; solicită Comisiei să asigure o 

transparență completă în ceea ce privește 

acordurile privind tutunul și posibila lor 

reînnoire și îndeamnă statele membre să 

întocmească periodic rapoarte referitoare 

la cheltuielile efectuate cu privire la 

fondurile primite în urma unor asemenea 

acorduri; 

Or. en 

 

 


