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Poprawka 20
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia i państwa członkowskie 
postawiły sobie za cel ustanowienie 
środków niezbędnych do używania euro 
jako jednej waluty. Środki te obejmują 
ochronę euro przed fałszowaniem i 
związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi, wzmacniając tym samym 
efektywność gospodarki unijnej i 
zapewniając stabilność finansów 
publicznych.

(1) Unia i państwa członkowskie 
postawiły sobie za cel ustanowienie 
środków niezbędnych do używania euro 
jako jednej waluty. Środki te obejmują 
ochronę euro przed fałszowaniem i 
związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi w celu zapewnienia 
efektywności gospodarki unijnej i 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych.

Or. ro

Poprawka 21
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1338/200116przewiduje wymianę 
informacji, współpracę i wzajemną pomoc, 
ustanawiając tym samym zharmonizowane 
ramy ochrony euro. Skutki tego 
rozporządzenia zostały rozszerzone 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1339/200117na te państwa członkowskie, 
które nie przyjęły euro jako swojej jednej 
waluty, tak aby zapewnić równoważny 
poziom ochrony euro w całej Unii.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1338/200116 przewiduje wymianę 
informacji, współpracę i wzajemną pomoc, 
ustanawiając tym samym zharmonizowane 
ramy ochrony euro. Skutki tego 
rozporządzenia zostały rozszerzone 
rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1339/200117 na te państwa 
członkowskie, które nie przyjęły jeszcze
euro jako swojej jednej waluty, tak aby 
zapewnić równoważny poziom ochrony 
euro w całej Unii.

_________________ _________________

16 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 
ustanawiające środki niezbędne dla 
ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 
181 z 4.7.2001, s. 6).

16 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 
ustanawiające środki niezbędne dla 
ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 
181 z 4.7.2001, s. 6).
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17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1339/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 
rozszerzające działanie rozporządzenia 
(WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki 
niezbędne dla ochrony euro przed 
fałszowaniem na państwa członkowskie, 
które nie przyjęły euro jako swojej jednej 
waluty (Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 11).

17 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1339/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 
rozszerzające działanie rozporządzenia 
(WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki 
niezbędne dla ochrony euro przed 
fałszowaniem na państwa członkowskie, 
które nie przyjęły euro jako swojej jednej 
waluty (Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 11).

Or. ro

Poprawka 22
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Działania mające na celu 
propagowanie wymiany informacji i 
personelu, pomoc techniczną i naukową 
oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają 
się w znaczącym stopniu do ochrony jednej 
waluty Unii przed fałszowaniem i 
związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi, a w związku z tym do 
osiągnięcia wysokiego i równoważnego 
poziomu ochrony w całej Unii, 
demonstrując jednocześnie zdolność Unii 
do zwalczania poważnej przestępczości 
zorganizowanej.

(3) Działania mające na celu 
propagowanie wymiany informacji 
i personelu, pomoc techniczną i naukową 
oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają 
się w znaczącym stopniu do ochrony jednej 
waluty Unii przed fałszowaniem 
i związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi, a w związku z tym do 
osiągnięcia wysokiego i równoważnego 
poziomu ochrony w całej Unii, 
demonstrując jednocześnie zdolność Unii 
do zwalczania poważnej przestępczości 
zorganizowanej. Działania te pomagają 
również zająć się wspólnymi wyzwaniami 
oraz związkami z praniem pieniędzy i 
przestępczością zorganizowaną.

Or. en

Poprawka 23
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Działania mające na celu (3) Działania mające na celu 
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propagowanie wymiany informacji i 
personelu, pomoc techniczną i naukową 
oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają 
się w znaczącym stopniu do ochrony jednej 
waluty Unii przed fałszowaniem i 
związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi, a w związku z tym do 
osiągnięcia wysokiego i równoważnego 
poziomu ochrony w całej Unii, 
demonstrując jednocześnie zdolność Unii 
do zwalczania poważnej przestępczości 
zorganizowanej.

propagowanie wymiany informacji 
i personelu, pomoc techniczną i naukową 
oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają 
się w znaczącym stopniu do ochrony jednej 
waluty Unii przed fałszowaniem 
i związanymi z tym nadużyciami 
finansowymi, a w związku z tym do 
osiągnięcia wysokiego i równoważnego 
poziomu ochrony w całej Unii, 
demonstrując jednocześnie zdolność Unii 
do zwalczania poważnej przestępczości 
zorganizowanej, która może zmniejszyć 
skuteczność rynku wewnętrznego UE.

Or. ro

Poprawka 24
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Program ochrony euro przed 
fałszowaniem przyczynia się do 
zwiększania świadomości wśród obywateli 
Unii, zwiększając ochronę euro, zwłaszcza 
poprzez nieustanne upowszechnianie 
wyników działań wspieranych w ramach 
tego programu.

(4) Program ochrony euro przed 
fałszowaniem przyczynia się do 
zwiększania świadomości wśród obywateli 
Unii, zwiększając zaufanie obywateli do 
tej waluty oraz poprawiając ochronę euro, 
zwłaszcza poprzez nieustanne 
upowszechnianie wyników działań 
wspieranych w ramach tego programu.

Or. ro

Poprawka 25
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należyta ochrona euro przed 
podrabianiem jest kluczową składową 
bezpiecznej i konkurencyjnej gospodarki 
UE, co wiąże się bezpośrednio z unijnym 
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celem poprawy skuteczności 
funkcjonowania unii gospodarczej i 
walutowej.

Or. ro

Poprawka 26
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” Komisja opowiedziała się za 
kontynuowaniem programu „Perykles 
2020” po 2020 r. ze względu na jego 
wartość dodaną dla UE, długoterminowe 
skutki i zrównoważony charakter objętych 
nim działań.

(6) Nie została przeprowadzona 
odrębna ocena skutków programu, co stoi 
w sprzeczności ze standardową procedurą.
Można to częściowo wyjaśnić faktem, iż w 
2017 r. Komisja przeprowadziła ocenę 
śródokresową programu, popartą 
niezależnym sprawozdaniem. Chociaż 
sprawozdanie zawiera zasadniczo 
pozytywną opinię na temat programu, 
wyrażono w nim obawy dotyczące 
ograniczonej liczby właściwych organów 
uczestniczących w działaniach programu 
oraz jakości kluczowych wskaźników 
skuteczności działania wykorzystywanych 
do pomiaru rezultatów programu. W 
swoim komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” Komisja opowiedziała się za 
kontynuowaniem programu „Perykles 
2020” po 2020 r. ze względu na jego 
wartość dodaną dla Unii, długoterminowe 
skutki i zrównoważony charakter objętych 
nim działań.

Or. en

Poprawka 27
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” Komisja opowiedziała się za 
kontynuowaniem programu „Perykles 
2020” po 2020 r. ze względu na jego 
wartość dodaną dla UE, długoterminowe 
skutki i zrównoważony charakter objętych 
nim działań.

(6) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” oraz w swojej ocenie ex ante w 
formie dokumentu roboczego 
towarzyszącego wnioskowi 
(COM(2018)0369) Komisja opowiedziała 
się za kontynuowaniem programu 
„Perykles 2020” po 2020 r. ze względu na 
jego wartość dodaną dla UE, 
długoterminowe skutki i zrównoważony 
charakter objętych nim działań.

Or. en

Poprawka 28
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” Komisja opowiedziała się za 
kontynuowaniem programu „Perykles 
2020” po 2020 r. ze względu na jego 
wartość dodaną dla UE, długoterminowe 
skutki i zrównoważony charakter objętych 
nim działań.

(6) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
śródokresowej oceny programu „Perykles 
2020” Komisja opowiedziała się za 
kontynuowaniem programu „Perykles 
2020” po 2020 r. ze względu na jego 
wartość dodaną dla UE, długoterminowe 
skutki i zrównoważony charakter objętych 
nim działań oraz jego wkład w zwalczanie 
przestępczości zorganizowanej.

Or. ro

Poprawka 29
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ocenie śródokresowej zalecono (7) W ocenie śródokresowej zalecono 
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kontynuowanie działań finansowanych w 
ramach programu „Perykles 2020” i 
uwzględnienie przy tym możliwości
uproszczenia składania wniosków, 
zachęcono do zróżnicowania
beneficjentów, do koncentrowania się w 
dalszym ciągu na nowych i utrzymujących 
się zagrożeniach dotyczących fałszowania 
oraz poprawę kluczowych wskaźników 
skuteczności.

kontynuowanie działań finansowanych 
w ramach programu „Perykles 2020”, a 
jednocześnie zajęcie się koniecznością
uproszczenia składania wniosków, 
zachęcania do różnicowania
beneficjentów oraz udziału maksymalnej 
liczby właściwych organów z różnych 
krajów w działaniach programu,
koncentrowania się w dalszym ciągu na 
nowych i utrzymujących się zagrożeniach 
dotyczących fałszowania oraz poprawy
kluczowych wskaźników skuteczności.

Or. en

Poprawka 30
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W państwach trzecich wykryto 
ośrodki fałszowania, a fałszowanie euro 
nabiera coraz bardziej międzynarodowego 
wymiaru; dlatego też budowanie zdolności 
oraz działania szkoleniowe z udziałem 
właściwych organów państw trzecich 
należy uznać za mające zasadnicze 
znaczenie dla uzyskania rzeczywistej 
ochrony wspólnej waluty UE i nadal 
promować je w kontekście programu.

Or. en

Poprawka 31
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W związku z tym należy przyjąć 
nowy program na lata 2021–2027 (program 
„Perykles IV”). Należy zapewnić spójność 

(8) W związku z tym należy przyjąć 
nowy program na lata 2021–2027 (program 
„Perykles IV”). Należy zapewnić spójność 
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i komplementarność programu „Perykles 
IV” z innymi stosownymi programami i 
działaniami. W celu realizacji programu 
„Perykles IV” Komisja powinna zatem, w 
ramach komitetu, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1338/2001, 
przeprowadzić z głównymi 
zaangażowanymi stronami – w 
szczególności z właściwymi organami 
krajowymi wyznaczonymi przez państwa 
członkowskie, z Europejskim Bankiem 
Centralnym i z Europolem – wszystkie 
niezbędne konsultacje w odniesieniu do 
oceny potrzeb w zakresie ochrony euro, a 
zwłaszcza w odniesieniu do wymiany, 
pomocy i szkoleń.

i komplementarność programu „Perykles 
IV” z innymi stosownymi programami 
i działaniami. W celu realizacji programu 
„Perykles IV” Komisja powinna zatem, 
w ramach komitetu, o którym mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 1338/2001, 
przeprowadzić z głównymi 
zaangażowanymi stronami –
w szczególności z właściwymi organami 
krajowymi wyznaczonymi przez państwa 
członkowskie, z Europejskim Bankiem 
Centralnym i z Europolem – wszystkie 
niezbędne konsultacje w odniesieniu do 
oceny potrzeb w zakresie ochrony euro, 
a zwłaszcza w odniesieniu do wymiany, 
pomocy i szkoleń. Ponadto Komisja przy 
realizacji programu powinna oprzeć się 
na bogatym doświadczeniu Europejskiego 
Banku Centralnego w dziedzinie 
prowadzenia szkoleń oraz dostarczania 
informacji na temat fałszowania 
banknotów euro.

Or. en

Poprawka 32
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie jest 
zgodne z zasadami wartości dodanej i 
proporcjonalności. Program „Perykles IV” 
powinien ułatwiać współpracę między 
państwami członkowskimi oraz między 
Komisją a państwami członkowskimi w 
celu ochrony euro przed fałszowaniem, nie 
naruszając przy tym kompetencji państw 
członkowskich i pozwalając na bardziej 
skuteczne wykorzystanie zasobów niż 
byłoby to możliwe na poziomie krajowym. 
Działanie na poziomie Unii jest konieczne 
i uzasadnione, ponieważ wyraźnie pomaga 
państwom członkowskim w zbiorowej 
ochronie euro i zachęca do wykorzystania 
wspólnych struktur Unii do zacieśnienia 

(10) Niniejsze rozporządzenie jest 
zgodne z zasadami wartości dodanej
i proporcjonalności. Program „Perykles 
IV” powinien ułatwiać współpracę między 
państwami członkowskimi oraz między 
Komisją a państwami członkowskimi 
w celu ochrony euro przed fałszowaniem, 
nie naruszając przy tym kompetencji 
państw członkowskich i pozwalając na 
bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów 
niż byłoby to możliwe na poziomie 
krajowym. Działanie na poziomie Unii jest 
konieczne i uzasadnione, ponieważ 
wyraźnie pomaga państwom 
członkowskim w zbiorowej ochronie euro i 
zachęca do wykorzystania wspólnych 
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współpracy i intensyfikacji wymiany 
informacji między właściwymi organami.

struktur Unii do zacieśnienia współpracy 
oraz intensyfikacji terminowej i pełnej
wymiany informacji między właściwymi 
organami.

Or. ro

Poprawka 33
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z 
tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej
gospodarki oraz gwarantowanie 
stabilności finansów publicznych.

zapobieganie fałszowaniu i związanym
z tym nadużyciom finansowym oraz 
zwalczanie tych zjawisk, co chroni 
integralność banknotów i monet euro,
a tym samym zwiększa zaufanie do tej 
waluty, umacnia konkurencyjność
gospodarki UE i gwarantuje stabilność
finansów publicznych.

Or. en

Poprawka 34
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z 
tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki oraz gwarantowanie stabilności 
finansów publicznych.

zapobieganie fałszowaniu i związanym z 
tym nadużyciom finansowym oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki, umacnianie zaufania 
obywateli do prawdziwości banknotów i 
monet euro oraz gwarantowanie 
stabilności finansów publicznych.

Or. en
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Poprawka 35
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z 
tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki oraz gwarantowanie stabilności 
finansów publicznych.

zapobieganie fałszowaniu i związanym z 
tym nadużyciom dotyczącym banknotów i 
monet euro oraz zwalczanie tych zjawisk, 
a tym samym zwiększanie 
konkurencyjności unijnej gospodarki,
gwarantowanie stabilności finansów 
publicznych oraz zwiększanie zaufania 
obywateli do euro.

Or. en

Poprawka 36
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z 
tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki oraz gwarantowanie stabilności 
finansów publicznych.

zapobieganie fałszowaniu i związanymi 
z tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki, poprawa funkcjonowania 
jednolitego rynku wewnętrznego oraz 
gwarantowanie stabilności finansów 
publicznych.

Or. ro

Poprawka 37
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z zapobieganie fałszowaniu i związanym
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tym nadużyciami finansowymi oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie konkurencyjności unijnej 
gospodarki oraz gwarantowanie stabilności 
finansów publicznych.

z tym nadużyciom finansowym oraz 
zwalczanie tych zjawisk, a tym samym 
zwiększanie zaufania do unijnej 
gospodarki oraz gwarantowanie stabilności 
finansów publicznych.

Or. en

Poprawka 38
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 
na różnych etapach realizacji programu, z 
uwzględnieniem stosownych środków 
podejmowanych przez inne właściwe 
organy, w szczególności Europejski Bank 
Centralny i Europol.

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 
na różnych etapach realizacji programu, 
z uwzględnieniem stosownych środków 
podejmowanych przez inne właściwe 
organy, w szczególności Europejski Bank 
Centralny i Europol. W tym celu Komisja 
ściśle angażuje EBC i Europol w 
przygotowywanie programów prac, które 
mają być finansowane w ramach 
programu, tworząc tym samym 
dostosowaną strategię zapobiegającą 
fałszowaniu euro i nadużyciom 
finansowym.

Or. en

Poprawka 39
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 
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na różnych etapach realizacji programu, z 
uwzględnieniem stosownych środków 
podejmowanych przez inne właściwe 
organy, w szczególności Europejski Bank 
Centralny i Europol.

na różnych etapach realizacji programu, 
przy czym unika się powielania
stosownych środków podejmowanych 
przez inne właściwe organy, 
w szczególności Europejski Bank 
Centralny i Europol. W tym celu Komisja 
przy opracowywaniu programów prac 
zgodnie z art. 10 uwzględnia działania 
EBC i Europolu dotyczące zapobiegania 
fałszowaniu euro i nadużyciom 
finansowym.

Or. en

Poprawka 40
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 
na różnych etapach realizacji programu, z 
uwzględnieniem stosownych środków 
podejmowanych przez inne właściwe 
organy, w szczególności Europejski Bank 
Centralny i Europol.

2. Program jest realizowany przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi, w drodze 
przeprowadzanych regularnie konsultacji 
na różnych etapach realizacji programu, 
przy czym zapewnia się spójność oraz 
unika zbędnego powielania stosownych 
środków podejmowanych przez inne 
właściwe organy, w szczególności 
Europejski Bank Centralny i Europol.

Or. en

Poprawka 41
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy działania 
kwalifikowalne są organizowane przez 
Komisję i EBC, Eurojust, Europol lub 
Interpol, wynikające z nich wydatki są 

2. W przypadku gdy działania 
kwalifikowalne są organizowane przez 
Komisję i EBC, Eurojust, Europol lub 
Interpol, wynikające z nich wydatki są 
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dzielone między tymi instytucjami. W 
każdym przypadku każda z instytucji
ponosi koszty podróży i zakwaterowania 
swoich własnych zaproszonych 
prelegentów.

dzielone między tymi instytucjami. W 
każdym przypadku każdy z nich ponosi 
koszty podróży i zakwaterowania swoich 
własnych uczestników.

Or. en

Poprawka 42
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wykorzystywanie narzędzi 
wykrywających wspomaganych 
komputerowo,

— wykorzystywanie narzędzi 
wykrywających,

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że objęte będą wszystkie narzędzia.

Poprawka 43
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wsparcie na rzecz współpracy w 
zakresie operacji, w których uczestniczą co 
najmniej dwa państwa, gdy wsparcie takie 
nie jest dostępne w ramach innych 
programów instytucji i organów 
europejskich;

— wsparcie na rzecz współpracy w 
zakresie operacji, w których uczestniczą co 
najmniej dwa państwa;

Or. en

Poprawka 44
Maria Grapini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) funkcjonariuszy wymiaru 
sprawiedliwości, wyspecjalizowanych w 
tej dziedzinie prawników i sędziów;

d) funkcjonariuszy wymiaru 
sprawiedliwości, wyspecjalizowanych 
w tej dziedzinie prawników i sędziów 
pochodzących z państw członkowskich;

Or. ro

Poprawka 45
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Grupy, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, mogą obejmować 
uczestników z państw trzecich, jeśli jest to 
ważne dla realizacji celów określonych w 
art. 2.

3. Grupy, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, mogą obejmować 
uczestników z państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Cele art. 2 (oraz całego rozporządzenia) muszą być osiągane pomimo wszystko.

Poprawka 46
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
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kwietnia 2016 r. kwietnia 2016 r., a także z 
przedstawicielami EBC i Europolu.

Or. en

Poprawka 47
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja co roku dostarcza 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
informacje o wynikach programu, 
uwzględniając w nich wskaźniki ilościowe 
i jakościowe określone w załączniku do 
niniejszego wniosku.

3. Komisja co roku dostarcza 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
Europolowi, Eurojustowi i Prokuraturze 
Europejskiej informacje o wynikach 
programu, uwzględniając w nich wskaźniki 
ilościowe i jakościowe określone 
w załączniku do niniejszego wniosku.

Or. en

Poprawka 48
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja co roku dostarcza 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
informacje o wynikach programu, 
uwzględniając w nich wskaźniki ilościowe 
i jakościowe określone w załączniku do 
niniejszego wniosku.

3. Komisja co roku dostarcza 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
EBC i Europolowi informacje o wynikach 
programu, uwzględniając w nich wskaźniki 
ilościowe i jakościowe określone
w załączniku do niniejszego wniosku.

Or. en

Poprawka 49
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

1. Śródokresowa ocena programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

Or. ro

Poprawka 50
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

3. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie,
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
Europolowi, Eurojustowi i Prokuraturze 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 51
Petr Ježek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

3. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
EBC i Europolowi.

Or. en
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Poprawka 52
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów), poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
przejrzystość oraz eksponowanie 
finansowania unijnego (w szczególności 
podczas promowania działań i ich 
rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Or. ro

Poprawka 53
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w 
oparciu o zestaw wskaźników mających 
na celu pomiar zakresu, w jakim 
osiągnięto cele ogólne i szczegółowe 
programu, oraz w celu zminimalizowania 
obciążeń i kosztów administracyjnych. W 
tym celu gromadzone będą dane dotyczące 
następującego zestawu kluczowych 
wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany, aby 
zminimalizować obciążenia i koszty 
administracyjne. Do zmierzenia zakresu, 
w jakim osiągnięto cele ogólne i 
szczegółowe programu, gromadzone będą 
dane dotyczące następującego zestawu 
kluczowych wskaźników:

Or. en

Poprawka 54
Eva Joly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba wykrytych fałszywych euro; a) liczba wykrytych fałszywych euro 
jako proporcja szacunkowej ilości 
fałszywych euro będących w obiegu;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli Perykles IV odniesie sukces, euro stanie się coraz trudniejsze do fałszowania, a zatem 
w obiegu będzie mniej fałszywych euro, co z kolei spowoduje spadek ilości wykrytych 
fałszywych euro. Pierwotne sformułowanie mogłoby sugerować, że program można by uznać 
za nieudany.

Poprawka 55
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liczba zlikwidowanych 
nielegalnych wytwórni; oraz

skreśla się

Or. en

Poprawka 56
Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) liczba operacji, które doprowadziły 
do wykrycia fałszywych euro lub 
likwidacji nielegalnych wytwórni z 
udziałem właściwych organów krajowych 
z więcej niż jednego państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 57
Caterina Chinnici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) liczba uczestników z właściwych 
organów państw trzecich.

Or. en
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