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16.10.2013 A7-0307/1 

Grozījums Nr.  1 

Rui Tavares 

Verts/ALE grupas vārdā 
 

ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana 
2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā noziedzīgās organizācijas ir 
pakāpeniski paplašinājušas savu darbības 
jomu starptautiskā mērogā, izmantojot 
Eiropas Savienības iekšējo robežu 
atvēršanas, kā arī ekonomikas 
globalizācijas un jauno tehnoloăiju 
piedāvātās iespējas un veidojot apvienības 
ar citu valstu noziedzīgajiem grupējumiem 
(piemēram, kā to dara Dienvidamerikas 
narkokarteĜi un krieviski runājošās 
organizētās noziedzības grupas), lai 
paplašinātu tirgus un ietekmes zonas; tā kā 
noziedzīgie grupējumi turpina dažādot 
savu darbību un pastiprinās saikne starp 
narkotiku tirdzniecību, cilvēku 
tirdzniecību, nelegālas imigrācijas 
sekmēšanu, nelegālu ieroču tirdzniecību un 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanu; 

B. tā kā noziedzīgās organizācijas ir 
pakāpeniski paplašinājušas savu darbības 
jomu starptautiskā mērogā, izmantojot 
ekonomikas globalizācijas un jauno 
tehnoloăiju piedāvātās iespējas un veidojot 
apvienības ar citu valstu noziedzīgajiem 
grupējumiem (piemēram, kā to dara 
Dienvidamerikas narkokarteĜi un krieviski 
runājošās organizētās noziedzības grupas), 
lai paplašinātu tirgus un ietekmes zonas; tā 
kā noziedzīgās grupas turpina dažādot 
darbības un pieaug saikne starp narkotiku 
tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, nelegālas 
imigrācijas sekmēšanu, nelegālu ieroču 
tirdzniecību un noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanu; 

Or. en 
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Rui Tavares 
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ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana 
2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā daudzām noziedzīgajām 
organizācijām ir tīklveida struktūra, kuras 
raksturīgākās iezīmes ir augsta līmeĦa 
elastība, mobilitāte, sakari un starpkultūru 
raksturs, kā arī īpašas iefiltrēšanās un 
atdarināšanas spējas; tā kā tiek novērota 
arvien lielāka savstarpēja palīdzība starp 
dažādām noziedzīgām organizācijām —
 tostarp izveidojot jaunas starptautiskas 
struktūras un diversificējot savu darbību —
, kas Ĝauj pārvarēt valodas, etniskās vai 
komerciālu interešu atšėirības, lai veicinātu 
kopīgu nelegālo tirdzniecību, samazinātu 
izmaksas un palielinātu peĜĦu pasaules 
ekonomikas krīzes laikā; 

F. tā kā daudzām noziedzīgajām 
organizācijām ir tīklveida struktūra, kuras 
raksturīgākās iezīmes ir augsta līmeĦa 
elastība, mobilitāte, sakari un starpkultūru 
raksturs, kā arī īpašas iefiltrēšanās un 
atdarināšanas spējas; tā kā tiek novērota 
arvien lielāka savstarpēja palīdzība starp 
dažādām noziedzīgām organizācijām —
 tostarp izveidojot jaunas starptautiskas 
struktūras un diversificējot savu darbību —
, kas Ĝauj pārvarēt valodas un komerciālu 
interešu atšėirības, lai veicinātu kopīgu 
nelegālo tirdzniecību, samazinātu izmaksas 
un palielinātu peĜĦu pasaules ekonomikas 
krīzes laikā; 

Or. en 
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2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā Eiropas maršruti un jo īpaši tie, 
kas šėērso Rietumbalkānus, joprojām ir 
cilvēku tirdzniecības, ieroču un narkotiku 
(un to prekursoru) tirdzniecības, kā arī 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
darbību centrs lielai daĜai noziedzīgo 
grupējumu, kas darbojas Eiropā; tā kā 
Eiropas Savienībai paredzētais heroīns tiek 
pārvietots pa mainīgiem maršrutiem un 
Dienvidaustrumeiropas maršruts jebkurā 
gadījumā ir viens no galvenajiem 
punktiem arī nelikumīgai migrācijai; 

N. tā kā Eiropas maršruti un jo īpaši tie, 
kas šėērso Rietumbalkānus, joprojām ir 
cilvēku tirdzniecības, ieroču un narkotiku 
(un to prekursoru) tirdzniecības, kā arī 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
darbību centrs lielai daĜai noziedzīgo 
grupējumu, kas darbojas Eiropā; tā kā 
Eiropas Savienībai paredzētais heroīns tiek 
pārvietots pa mainīgiem maršrutiem; 

Or. en 
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ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana 
2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AX apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AX. tā kā UNODC Organizētās 
noziedzības 2012. gada lietu krājumā ir 
norādīts, ka „īpašās izmeklēšanas metodes 
bieži vien ir neaizstājamas veiksmīgai 
organizētās noziedzības izmeklēšanai un 
iztiesāšanai. Piemērojot šādas metodes, ir 
iespējams panākt veiksmīgu iznākumu 
smagākajos un sarežăītākajos izmeklēšanas 
procesos, kas atspoguĜoti lietu materiālos”; 
tā kā ANO Konvencijas pret transnacionālo 
organizēto noziedzību (Palermo 
Konvencija) 20. panta 1. punktā 
konvencijas dalībvalstis tiek aicinātas 
izmantot īpašās izmeklēšanas metodes 
„nolūkā efektīvi apkarot organizēto 
noziedzību”; 

AX. tā kā UNODC Organizētās 
noziedzības 2012. gada lietu krājumā ir 
norādīts, ka „īpašās izmeklēšanas metodes 
bieži vien ir neaizstājamas veiksmīgai 
organizētās noziedzības izmeklēšanai un 
iztiesāšanai. Piemērojot šādas metodes, ir 
iespējams panākt veiksmīgu iznākumu 
smagākajos un sarežăītākajos izmeklēšanas 
procesos, kas atspoguĜoti lietu materiālos”; 
tā kā ANO Konvencijas pret transnacionālo 
organizēto noziedzību (Palermo 
Konvencija) 20. panta 1. punktā 
konvencijas dalībvalstis tiek aicinātas 
izmantot īpašās izmeklēšanas metodes 
„nolūkā efektīvi apkarot organizēto 
noziedzību”; 

Or. en 
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2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AX apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AX. tā kā UNODC Organizētās noziedzības 
2012. gada lietu krājumā ir norādīts, ka „īpašās 
izmeklēšanas metodes bieži vien ir neaizstājamas 
veiksmīgai organizētās noziedzības izmeklēšanai 
un iztiesāšanai. Piemērojot šādas metodes, ir 
iespējams panākt veiksmīgu iznākumu smagākajos 
un sarežăītākajos izmeklēšanas procesos, kas 
atspoguĜoti lietu materiālos”; tā kā ANO 
Konvencijas pret transnacionālo organizēto 
noziedzību (Palermo Konvencija) 20. panta 
1. punktā konvencijas dalībvalstis tiek aicinātas 
izmantot īpašās izmeklēšanas metodes „nolūkā 
efektīvi apkarot organizēto noziedzību”; 

AX. tā kā UNODC Organizētās 
noziedzības 2012. gada lietu krājumā ir 
norādīts, ka „īpašās izmeklēšanas metodes 
bieži vien ir neaizstājamas veiksmīgai 
organizētās noziedzības izmeklēšanai un 
iztiesāšanai. Piemērojot šādas metodes, ir 
iespējams panākt veiksmīgu iznākumu 
smagākajos un sarežăītākajos izmeklēšanas 
procesos, kas atspoguĜoti lietu materiālos”; 
tā kā ANO Konvencijas pret transnacionālo 
organizēto noziedzību (Palermo 
Konvencija) 20. panta 1. punktā 
konvencijas dalībvalstis tiek aicinātas 
izmantot īpašās izmeklēšanas metodes 
„nolūkā efektīvi apkarot organizēto 
noziedzību”; tā kā šādām metodēm jābūt 
regulētām ar tiesību aktiem, samērīgām 
un nepieciešamām demokrātiskā 
sabiedrībā, tiesu iestādēm un citām 
neatkarīgām struktūrām tās jākontrolē, 
dodot iepriekšēju atĜauju un veicot 
uzraudzību izmeklēšanas laikā vai ex post 
facto pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tā 
pilnībā atbilst cilvēktiesībām, kā tas 
prasīts Ministru komitejas Ieteikumā 
(2005)10 par īpašām izmeklēšanas 
metodēm saistībā ar smagiem 
noziegumiem, tostarp terora aktiem; 

Or. en 
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2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. pieĦem zināšanai pastāvošo saikni starp 
organizēto noziedzību un terorismu, uz ko 
dažos gadījumos ir norādījušas tiesu 
iestādes un policija saistībā ar teroristisko 
grupējumu nelikumīgo darbību 
finansēšanu, izmantojot peĜĦu, kura gūta no 
nelikumīgas tirdzniecības starptautiskā 
līmenī, un aicina dalībvalstis pastiprināt 
šādu darbību apkarošanas pasākumus; šajā 
sakarā norāda uz datu apmaiĦas 
nozīmīgumu starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības struktūrām, izveidojot 
ES pasažieru datu reăistra (PDR) un ES 
teroristu finansēšanas izsekošanas (TFIP) 
sistēmas un īstenojot tiesībaizsardzības 
iestāžu un aăentūru labu sadarbību 
starptautiskā līmenī; 

39. pieĦem zināšanai pastāvošo saikni starp 
organizēto noziedzību un terorismu, uz ko 
dažos gadījumos ir norādījušas tiesu 
iestādes un policija saistībā ar teroristisko 
grupējumu nelikumīgo darbību 
finansēšanu, izmantojot peĜĦu, kura gūta no 
nelikumīgas tirdzniecības starptautiskā 
līmenī, un aicina dalībvalstis pastiprināt 
šādu darbību apkarošanas pasākumus; šajā 
sakarā norāda uz to, ka ir svarīgi uzlabot 
un nostiprināt datu apmaiĦu starp 
tiesībaizsardzības struktūrām ES līmenī, 
proti, ar Eiropolu un Eurojust, un 
īstenojot tiesībaizsardzības iestāžu un 
aăentūru labu sadarbību starptautiskā 
līmenī, pamatojoties uz starptautiskiem 
nolīgumiem; 

Or. en 
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2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. aicina dalībvalstis izstrādāt īpašas 
stratēăijas, lai nodrošinātu, ka to 
izlūkdienesti, policija un izmeklēšanas 
iestādes, pilnībā iesaistot Eiropolu un 
palielinot tā lomu, veicina savstarpējo 
informācijas apmaiĦu un veic vajadzīgās 
analīzes nolūkā identificēt jaunas 
tendences organizētajā noziedzībā un pēc 
iespējas tās novērst, vienlaikus ievērojot 
pamattiesības un jo īpaši tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzības 
tiesības; 

54. aicina ES un dalībvalstis izstrādāt 
juridiskus instrumentus un atbilstošas 
stratēăijas, lai nodrošinātu, ka to 
tiesībaizsardzības un izmeklēšanas 
iestādes, pilnībā iesaistot Eiropolu un 
palielinot tā lomu, veicina un palielina 
savstarpējo informācijas apmaiĦu un veic 
vajadzīgās analīzes nolūkā identificēt 
jaunas tendences organizētajā noziedzībā 
un pēc iespējas tās novērst un vērsties pret 
tām, vienlaikus ievērojot pamattiesības un 
jo īpaši tiesības uz privātumu un personas 
datu aizsardzības tiesības; 

Or. en 
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2013/2107(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

68. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

68. mudina izmantot līdzekĜus, kas 
pieejami slepenām operācijām, lai 
efektīvāk atklātu korupciju valsts 
pārvaldē, vienlaikus ievērojot tiesiskuma 
principu, demokrātisku kontroli un 
attiecīgās valsts tiesību aktus; 

68. atgādina, ka slepenu operāciju 
izmantošana var būt noderīga cīĦā pret 
organizēto noziedzību un cita veida 
smagiem noziegumiem, ja tā ir regulēta ar 
tiesību aktiem, samērīga un nepieciešama 
demokrātiskā sabiedrībā, to kontrolē tiesu 
iestādes un citas neatkarīgas struktūras, 
dodot iepriekšēju atĜauju un veicot 
uzraudzību izmeklēšanas laikā vai ex post 
facto pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tā 
pilnībā atbilst cilvēktiesībām; 

Or. en 

 

 

 


