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10.5.2017 A8-0159/1 

Grozījums Nr.  1 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

72. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. pauž nožēlu par to, ka Komisija 

vairs neuzskata par nepieciešamu publicēt 

ES ziņojumu par korupcijas novēršanu, kas 

apgrūtināja novērtējumu par korupcijas 

apmēru 2015. gadā; jo īpaši pauž nožēlu, 

ka šis lēmums tika pieņemts bez 

apspriešanās ar Parlamentu; uzskata — 

neraugoties uz to, kādi ir Komisijas nolūki 

attiecībā uz korupcijas apkarošanu, šī 

ziņojuma atcelšana pēdējā brīdī raida 

nepareizu signālu ne tikai dalībvalstīm, bet 

arī pilsoņiem; turklāt atgādina Komisijai 

par tās ziņošanas pienākumiem saskaņā 

ar ANO Pretkorupcijas konvenciju, kuras 

līgumslēdzēja puse ES ir, un gan ANO 

Narkotiku un noziedzības novēršanas 

biroja (UNODC), gan Pretkorupcijas 

starpvalstu grupas (GRECO) 

piedāvājumu palīdzēt Komisijai šajā 

jautājumā; 

72. pauž nožēlu par to, ka Komisija 

vairs neuzskata par nepieciešamu publicēt 

ES ziņojumu par korupcijas novēršanu, kas 

apgrūtināja novērtējumu par korupcijas 

apmēru 2015. gadā; jo īpaši pauž nožēlu, 

ka šis lēmums tika pieņemts bez 

apspriešanās ar Parlamentu; uzskata — 

neraugoties uz to, kādi ir Komisijas nolūki 

attiecībā uz korupcijas apkarošanu, šī 

ziņojuma atcelšana pēdējā brīdī raida 

nepareizu signālu ne tikai dalībvalstīm, bet 

arī pilsoņiem; norāda, ka, kopš Eiropas 

Savienība 2008. gada 12. novembrī kļuva 

par Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Pretkorupcijas konvencijas (UNCAC) 

pusi, tā nav piedalījusies konvencijā 

paredzētajā novērtēšanas mehānismā, kā 

arī nav spērusi pirmo soli, lai veiktu 

pašnovērtējumu par to, kā tā īsteno savas 

saistības saskaņā ar konvenciju; aicina 

Eiropas Savienību izpildīt savas saistības 

saskaņā ar UNCAC, veicot 

pašnovērtējumu par to, kā tā īsteno savas 

saistības saskaņā ar konvenciju, un 

piedalīties salīdzinošās izvērtēšanas 

mehānismā; mudina Komisiju pārskatīt 

savu viedokli par ES ziņojumu par 

korupcijas novēršanu; aicina Komisiju 

veikt turpmāku analīzi gan ES iestāžu, 

gan dalībvalstu līmenī par vidi, kādā 

politikas pasākumi tiek īstenoti, nolūkā 

noteikt raksturīgos izšķirošos faktorus, 
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apdraudētās jomas un riska faktorus, kas 

veicina korupciju; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/2 

Grozījums Nr.  2 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2017 

Julia Pitera 

2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu 

2016/2097(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

72.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  72.a prasa, lai ES pēc iespējas ātrāk 

pieteiktos dalībai Eiropas Padomes 

Pretkorupcijas starpvalstu grupā 

(GRECO), un lai Parlamentam tiktu 

sniegta atjaunināta informācija par 

situāciju saistībā ar minēto pieteikumu; 

Or. en 


