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Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

AP apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AP. tā kā ar PVN saistīta krāpšana rada 
ienākumu zaudējumus Eiropas Savienībai 
kopumā par EUR 100 miljardiem gadā; tā 
kā krāpšanas nodokĜu jomā un nodokĜu 
apiešanas apjomi grauj iedzīvotāju 
pārliecību par nodokĜu iekasēšanas un 
fiskālās sistēmas taisnīgumu un leăitimitāti 
kopumā un uzticēšanos tai; 

AP. tā kā ar PVN saistīta krāpšana rada 
ienākumu zaudējumus Eiropas Savienībai 
kopumā par EUR 100 miljardiem gadā; tā 
kā krāpšanas nodokĜu jomā un nodokĜu 
apiešanas apjomi grauj iedzīvotāju 
pārliecību par nodokĜu iekasēšanas un 
fiskālās sistēmas taisnīgumu un leăitimitāti 
kopumā un uzticēšanos tai; tā kā ES PNV 
ieĦēmumu zudums kopš 2006. gada ir 
gandrīz divkāršojies un tiek lēsts, ka 
aptuveni viena trešdaĜā gadījumu iemesls 
ir krāpšanās ar PVN maksāšanu; tā kā, ja 
tiktu palielinātas OLAF darbības 
pilnvaras cīĦā pret krāpšanos ar PVN 
maksāšanu, tas varētu palīdzēt būtiski 
samazināt šī noziedzīgā nodarījuma 
izplatību; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
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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, un tiesu iestādēm un citām 
neatkarīgām struktūrām tās jākontrolē, 
dodot iepriekšēju atĜauju un veicot 
uzraudzību izmeklēšanas laikā vai ex post 
facto pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tās 
pilnībā atbilst cilvēktiesībām, kā tas 
prasīts Eiropas Padomes Ministru 
komitejas Ieteikumā (2005)10 par īpašām 
izmeklēšanas metodēm saistībā ar 
smagiem noziegumiem, tostarp terora 
aktiem; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina Komisiju noteikt 
kriminālatbildību par tādu pakalpojumu 
izmantošanu, kurus sniedz cilvēki, kas ir 
jebkāda veida cilvēku tirdzniecības upuri, 
un steidzami kopā ar dalībvalstīm un 
attiecīgajām starptautiskajām iestādēm 
izstrādāt ES līmenī salīdzināmu un 
uzticamu datu apkopošanas sistēmu, kas 
balstīta uz kopējiem un saskaĦā ar 
vienošanos pieĦemtiem vispāratzītiem 
rādītājiem; prasa, lai Komisija iespējami 
drīzāk ieviestu visus pasākumus un 
instrumentus, kas ir minēti paziĦojumā „ES 
Stratēăija cilvēku tirdzniecības izskaušanai 
2012.–2016. gadā”, un izveidotu ES 
Observatoriju cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai, kas būtu atvērta valdībām, 
tiesībaizsardzības iestādēm un NVO; prasa, 
lai Komisija un EĀDD stiprinātu 
pasākumu un programmu ārējo dimensiju 
un preventīvo darbības jomu, jo īpaši 
izmantojot divpusējos nolīgumus ar 
izcelsmes un tranzīta valstīm un īpašu 
uzmanību pievēršot nepavadītiem 
nepilngadīgajiem; prasa, lai Komisija un 
dalībvalstis cilvēku tirdzniecību padarītu 
par sociāli nepieĦemamu, īstenojot 
spēcīgas un pastāvīgas sabiedrības 
informēšanas kampaĦas, kas katru 
jānovērtē Eiropas cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas dienas pasākumu ietvaros; 

8. aicina Komisiju noteikt 
kriminālatbildību par cilvēku tirdzniecības 
upuru izmantošanu un ekspluatāciju un 
steidzami kopā ar dalībvalstīm un 
attiecīgajām starptautiskajām iestādēm 
izstrādāt ES līmenī salīdzināmu un 
uzticamu datu apkopošanas sistēmu, kas 
balstīta uz kopējiem un saskaĦā ar 
vienošanos pieĦemtiem vispāratzītiem 
rādītājiem; prasa, lai Komisija iespējami 
drīzāk ieviestu visus pasākumus un 
instrumentus, kas ir minēti paziĦojumā „ES 
Stratēăija cilvēku tirdzniecības izskaušanai 
2012.–2016. gadā”, un izveidotu ES 
Observatoriju cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai, kas būtu atvērta valdībām, 
tiesībaizsardzības iestādēm un NVO; prasa, 
lai Komisija un EĀDD stiprinātu 
pasākumu un programmu ārējo dimensiju 
un preventīvo darbības jomu, jo īpaši 
izmantojot divpusējos nolīgumus ar 
izcelsmes un tranzīta valstīm un īpašu 
uzmanību pievēršot nepavadītiem 
nepilngadīgajiem; prasa, lai Komisija un 
dalībvalstis cilvēku tirdzniecību padarītu 
par sociāli nepieĦemamu, īstenojot 
spēcīgas un pastāvīgas sabiedrības 
informēšanas kampaĦas, kas katru 
jānovērtē Eiropas cilvēku tirdzniecības 
apkarošanas dienas pasākumu ietvaros; 
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Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver, ka efektīvā regulējumā būtu 
pietiekami jāĦem vērā mijiedarbība starp 
noteikumiem pret noziedzīgi iegūtu 
līdzekĜu legalizēšanu un pamattiesībām uz 
personas datu aizsardzību, lai noziedzīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanas novēršana 
notiktu, nepazeminot datu aizsardzības 
standartus; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
Eiropola izmantoto datu aizsardzības 
sistēmu; šajā ziĦā atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu Ceturtajai direktīvai par 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
apkarošanu; turklāt ierosina ieviest 

pietiekamus aizsargmehānismus 
tiesībaizsardzības pasākumiem, lai iegūtu 
organizētās noziedzīgās darbības 
izmeklēšanā nepieciešamos personu 
datus; prasa paredzēt iespēju vajadzības 
gadījumā nosūtīt uz ārvalstīm 
krimināldatus par cietumniekiem un 
aizdomās turētajiem; 

15. uzsver, ka efektīvā regulējumā būtu 
pietiekami jāĦem vērā mijiedarbība starp 
noteikumiem par cīĦu pret organizēto 

noziedzību, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanu un korupciju un 
pamattiesībām uz personas datu 
aizsardzību, lai to novēršana notiktu, 
nepazeminot datu aizsardzības un 
pamattiesību standartus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē Eiropola izmantoto datu 
aizsardzības sistēmu, kā arī Komisijas 
priekšlikumu Ceturtajai direktīvai par 
nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
apkarošanu; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a pauž bažas par to, ka, lai gan visi tā 
dēvētie jaunie noziegumi, piemēram, 
nelegāla atkritumu tirdzniecība, mākslas 
darbu un aizsargājamo sugu nelegāla 
tirdzniecība un preču viltošana ir 
organizētajām noziedzīgajām grupām 
ārkārtīgi ienesīga nodarbošanās un lai 
gan tiem ir Ĝoti nelabvēlīga sociālā, 
ekonomiskā un vides ietekme un tā ir 
starptautiska problēma, šie noziegumi vēl 
netiek uzskatīti par „eiro noziegumiem”; 
uzskata, ka pret šiem noziegumiem ir 
atbilstoši jāattiecas saistībā ar ES līmenī 
izdarītajām izvēlēm, un turklāt ierosina 
Padomei, pamatojoties uz LESD 83. panta 
1. punktā noteiktajām pilnvarām, līdz 
2014. gadam pieĦemt lēmumu par citu, 
tostarp iepriekš minēto, noziegumu veidu 
pieĦemšanu; 

Or. en 



 

AM\1006902LV.doc  PE519.347v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/14 

Grozījums Nr.  14 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzskata, ka publiskā iepirkuma 
procedūras ir jābalsta uz tiesiskuma 
principu un arī, ka šajā sistēmā būtu 
jādefinē ekonomiski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijs, lai nodrošinātu 
pārredzamību (ko cita starpā var panākt, 
izmantojot e-iepirkumu) un novērstu 
krāpšanu, korupciju un citus nopietnus 
pārkāpumus; 

34. uzskata, ka publiskā iepirkuma 
procedūras ir jābalsta uz tiesiskuma 
principu un arī, ka šajā sistēmā ekonomiski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs būtu 
jāizmanto arī turpmāk, vienlaikus atlases 
procedūrā nodrošinot pilnīgu 
pārredzamību (ko cita starpā var panākt, 
izmantojot e-iepirkumu), lai novērstu 
krāpšanu, korupciju un citus nopietnus 
pārkāpumus; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. uzskata, ka, lai apkarotu organizēto 
noziedzību, tiesu un policijas iestāžu, 
tostarp Eurojust un Eiropola, efektīvā un 
samērīgā darbībā — neierobežojot to 
pienākumus attiecīgā gadījumā ievērot 
konfidencialitāti, kā arī neierobežojot 
pamattiesības, jo īpaši personu datu 
aizsardzības jomā — vajadzētu būt 
iespējai izmantot sadarbību ar 
uzĦēmumiem transporta un loăistikas 
nozarēs, ėīmiskajā rūpniecībā, interneta 
pakalpojumu sniedzējiem, bankām un 
finanšu pakalpojumu sniedzējiem gan 
dalībvalstīs, gan trešās valstīs; turklāt 
mudina dalībvalstis, ievērojot solidaritātes 
principu, Eiropolam, Eurojust, Frontex un 
topošajai Eiropas Prokuratūrai darīt 
pieejamus atbilstošus resursus un 
finansējumu, jo to darbība dod labumu gan 
dalībvalstīm, gan pilsoĦiem; 

36. ka, lai apkarotu organizēto noziedzību, 
korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanu, būtu jāpalielina privātā 
sektora un tiesībaizsardzības iestāžu 
sadarbība, lai mudinātu privātā sektora 
dalībniekus atteikties veikt jebkādu 
nelikumīgu vai negodīgu praksi, kas 
veicina organizēto noziedzību, korupciju 
un noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanu 
vai citus smagus noziegumus, jo īpaši 
transporta un loăistikas nozarēs, ėīmiskajā 
rūpniecībā, interneta pakalpojumu 
sniedzējiem, bankām un finanšu 
pakalpojumu sniedzējiem gan dalībvalstīs, 
gan trešās valstīs, atturēties no šādas 
prakses un par to ziĦot tiesu un policijas 
iestādēm, tostarp attiecīgajā gadījumā 
Eurojust un Eiropolam; aicina izveidot 

labākas aizsardzības shēmas privātā 
sektora dalībniekiem, kuri ir apdraudēti 
tādēĜ, ka tie ir sadarbojušies, ziĦojot par 
organizētas noziedzības, korupcijas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
darbībām; turklāt mudina dalībvalstis, 
ievērojot solidaritātes principu, Eiropolam, 
Eurojust, Frontex un topošajai Eiropas 
Prokuratūrai darīt pieejamus atbilstošus 
resursus un finansējumu, jo to darbība dod 
labumu gan dalībvalstīm, gan pilsoĦiem; 

Or. en 
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ALDE grupas vārdā 
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Rezolūcijas priekšlikums 

36.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 36.a atkārto pieprasījumu, kas jau ir 
pausts Parlamenta rezolūcijā par 
organizēto noziedzību ES 2011. gadā, un 
prasa Komisijai līdz 2014. gada beigām 
sagatavot pētījumu par izmeklēšanas 
praksi, ko izmanto dalībvalstīs, lai cīnītos 
pret organizēto noziedzību, pievēršot īpašu 
uzmanību tādu līdzekĜu izmantošanai kā 
telefona sarunu noklausīšanās, parasto 
sarunu noklausīšanās, kratīšanas 
procedūras, aresta izpildes atlikšana, 
konfiskācijas atlikšana, slepenās 
operācijas un kontrolētas un uzraudzītas 
piegādes operācijas; aicina Komisiju līdz 
2014. gada beigām saskaĦā ar Līguma 
par Eiropas Savienību darbību 87. panta 
2. punkta c) apakšpunktu iesniegt 
priekšlikumu direktīvai par kopīgām 
izmeklēšanas metodēm, lai cīnītos pret 
organizēto noziedzību; 

Or. en 
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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 

46. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. aicina dalībvalstis izveidot valsts 
struktūras noziedzīgu un mafijas veida 
organizāciju darbības izmeklēšanai un 
apkarošanai, paredzot iespēju izveidot 
optimizētu un neformālu mafijas darbības 
apkarošanas tīklu, piesaistot Eiropolu tā 
darbības koordinēšanai un Komisijas 
atbalstu, kas būtu paredzēts informācijas 
apmaiĦai par strukturāliem mafijas 
darbības aspektiem, noziedzīgiem un 
finanšu projektiem, aktīvu atrašanās vietu 
un centieniem iefiltrēties publiskā 
iepirkuma procedūrās; 

46. aicina dalībvalstis izveidot valsts 
struktūras noziedzīgu un mafijas veida 
organizāciju darbības izmeklēšanai un 
apkarošanai, paredzot iespēju izveidot 
mafijas darbības apkarošanas / organizētās 
noziedzības un mafijas veida darbības 
apkarošanas operatīvo tīklu, piesaistot 
Eiropolu tā darbības koordinēšanai un 
Komisijas atbalstu, kas būtu paredzēts 
informācijas apmaiĦai par organizētās 
noziedzības / mafijas veida darbības 
strukturāliem aspektiem, noziedzīgiem un 
finanšu projektiem, aktīvu atrašanās vietu 
un centieniem iefiltrēties publiskā 
iepirkuma procedūrās; 

Or. en 



 

AM\1006902LV.doc  PE519.347v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/19 

Grozījums Nr.  19 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. aicina Komisiju asociācijas nolīgumos 
un tirdzniecības nolīgumos ar trešām 
valstīm apsvērt konkrētu klauzulu 
iekĜaušanu attiecībā uz sadarbību 
organizētās noziedzības nelegālās 
tirdzniecības apkarošanas un nelikumīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanas jomā; norāda, 
ka trūkst starptautiskas sadarbības, īpaši ar 
trešām valstīm, kas ir izcelsmes vai tranzīta 
valstis; atzīst nepieciešamību pēc spēcīgas 
diplomātiskas rīcības, lai mudinātu šīs 
valstis noslēgt sadarbības nolīgumus vai 
pildīt nolīgumus, ko tās parakstījušas;  

52. aicina Komisiju asociācijas nolīgumos 
un tirdzniecības nolīgumos ar trešām 
valstīm iekĜaut konkrētas klauzulas 
attiecībā uz sadarbību organizētās 
noziedzības, korupcijas un nelikumīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanas apkarošanas 
jomā; norāda, ka trūkst starptautiskas 
sadarbības, īpaši ar trešām valstīm, kas ir 
izcelsmes vai tranzīta valstis; atzīst 
nepieciešamību pēc spēcīgas diplomātiskas 
rīcības, lai mudinātu šīs valstis noslēgt 
sadarbības nolīgumus vai pildīt nolīgumus, 
ko tās parakstījušas;  

Or. en 



 

AM\1006902LV.doc  PE519.347v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/20 

Grozījums Nr.  20 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana 
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 iestādes, izlūkdienesti, 
policija un izmeklēšanas iestādes, pilnībā 
iesaistot Eiropolu un palielinot tā lomu, 
veicina un palielina informācijas apriti 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 



 

AM\1006902LV.doc  PE519.347v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/21 

Grozījums Nr.  21 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. atbalsta to, ka Eiropas valstu vadītāji 
nesenajā G8 augstākā līmeĦa sanāksmē 
aicināja savienot visas nodokĜu maksātāju 

datubāzes Eiropā, un sagaida turpmāku 
suverenitātes uzdevumu dalīšanu, lai 
uzlabotu efektivitāti cīĦai par nodokĜu 
summu atgūšanu no tiem, kuri apiet 
nodokĜus vai izvairās no nodokĜu 
maksāšanas; 

58. atbalsta to, ka Eiropas valstu vadītāji 
nesenajā G8 augstākā līmeĦa sanāksmē 
aicināja panākt, lai cīĦa pret izvairīšanos 

no nodokĜu maksāšanas un nodokĜu 
oāzēm būtu efektīvāka nolūkā atgūt 
nodokĜus no tiem, kuri apiet nodokĜus vai 
izvairās no nodokĜu maksāšanas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/22 

Grozījums Nr.  22 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. iesaka kopīgi rīkoties, lai novērstu un 
apkarotu nelikumības vides jomā, kas 
saistītas ar organizētām vai mafijas tipa 
noziedzīgām darbībām vai kuras tās 
izraisījušas, arī izmantojot tādu Eiropas 
institūciju kā Eiropols un Eurojust un tādu 
starptautisko institūciju kā Interpols un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starpreăionālais noziedzības un tieslietu 
pētniecības institūts (UNICRI) 
stiprināšanu, kā arī daloties ar darba 
metodēm un informāciju, kas ir to 
dalībvalstu rīcībā, kuras ir vairāk 
iesaistījušās šāda veida noziedzības 
apkarošanā, lai varētu izstrādāt kopīgu 
rīcības plānu; 

59. iesaka kopīgi rīkoties, lai novērstu un 
apkarotu nelikumības vides jomā, kas 
saistītas ar organizēto noziedzību un 
mafijas tipa noziedzīgām darbībām vai 
kuras tās izraisījušas, arī izmantojot tādu 
Eiropas institūciju kā Eiropols un Eurojust 
un tādu starptautisko institūciju kā 
Interpols un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Starpreăionālais noziedzības 
un tieslietu pētniecības institūts (UNICRI) 
stiprināšanu, kā arī daloties ar darba 
metodēm un informāciju, kas ir to 
dalībvalstu rīcībā, kuras ir vairāk 
iesaistījušās šāda veida noziedzības 
apkarošanā, lai varētu izstrādāt kopīgu 
rīcības plānu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/23 

Grozījums Nr.  23 

Sonia Alfano 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. iesaka godināt visus organizētās 
noziedzības, jo īpaši mafijas tipa 
noziedzības, nevainīgos upurus un izrādīt 
īpašu cieĦu tiem, kas gājuši bojā, cīnoties 
pret organizētās noziedzības grupējumiem, 
nosakot, ka katru gadu, sākot no 
2014. gada, dienā, kad Parlaments ir 
pieĦēmis šo rezolūciju tiks atzīmēta 
Eiropas diena nevainīgu organizētās 
noziedzības upuru piemiĦai un cīĦai par 
tiesiskumu un brīvībām; 

61. iesaka godināt visus organizētās 
noziedzības, jo īpaši mafijas tipa 
noziedzības, nevainīgos upurus un izrādīt 
īpašu cieĦu tiem, kas gājuši bojā, cīnoties 
pret organizētām noziedznieku grupām, 
nosakot, ka katru gadu, sākot no 
2014. gada, dienā, kad Parlaments ir 
pieĦēmis šo rezolūciju tiks atzīmēta 
Eiropas atmiĦas un apĦemšanās diena 
nevainīgu organizētās noziedzības upuru 
piemiĦai; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/24 

Grozījums Nr.  24 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšana 
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 slepenas operācijas var 
būt noderīgas cīĦā pret organizēto 
noziedzību un cita veida smagiem 
noziegumiem, ja tās ir regulētas ar tiesību 
aktiem, samērīgas un nepieciešamas 
demokrātiskā sabiedrībā un tās kontrolē 
tiesu iestādes un citas neatkarīgas 
struktūras, dodot iepriekšēju atĜauju un 
veicot uzraudzību izmeklēšanas laikā vai 
ex post facto pārbaudi, lai pārliecinātos, 
ka tās pilnībā atbilst cilvēktiesībām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/25 

Grozījums Nr.  25 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. aicina dalībvalstis izstrādāt 
visaptverošu sistēmu to cilvēku 
aizsardzībai, kuri ziĦo par korupcijas 
gadījumiem, un paplašināt ziĦošanas par 
korupciju jomu, iekĜaujot tajā anonīmu 
ziĦošanu; ierosina izveidot konfidenciālus 
kanālus ziĦošanai par korupciju; aicina 
paplašināt publiskā iepirkuma procedūru 
rezultātu apstrīdēšanas iespējas; 

70. aicina dalībvalstis izstrādāt 
visaptverošu sistēmu to ziĦotāju 
aizsardzībai, kuri ziĦo par korupcijas 
gadījumiem; aicina paplašināt publiskā 
iepirkuma procedūru rezultātu 
apstrīdēšanas iespējas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/26 

Grozījums Nr.  26 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

72. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. atgādina politiskajām partijām to 
atbildību, izvirzot kandidātus un — jo īpaši 
— veidojot vēlēšanu sarakstus visos 
līmeĦos; uzsver to uzdevumu uzraudzīt 
kandidātu kvalitāti, tostarp pieprasot 
ievērot stingrus ētikas kodeksus, kur 
papildus rīcības kodeksam jāparedz skaidri 
un pārredzami noteikumi par ziedojumiem 
politiskajām partijām; 

72. atgādina politiskajām partijām to 
atbildību, izvirzot kandidātus un — jo īpaši 
— veidojot vēlēšanu sarakstus visos 
līmeĦos; uzsver to uzdevumu uzraudzīt 
kandidātu kvalitāti, tostarp pieprasot 
ievērot stingrus ētikas kodeksus, kur 
papildus rīcības kodeksam jāparedz skaidri 
un pārredzami noteikumi par ziedojumiem 
politiskajām partijām, kandidātiem, 
fondiem, grupām u. tml.; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/27 

Grozījums Nr.  27 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

75. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

75. iesaka dalībvalstīm ieviest nosacījumu 
atstādināt no politiska amata un vadoša un 
administratīva amata tos, kuri ar galīgu 
spriedumu ir atzīti par vainīgiem 
noziegumos, kas saistīti ar organizēto 
noziedzību, korupciju vai nelikumīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanu; 

75. iesaka dalībvalstīm ieviest nosacījumu 
atstādināt no politiska amata un vadoša un 
administratīva amata tos, kuri ar galīgu 
spriedumu ir atzīti par vainīgiem 
noziegumos, kas saistīti ar organizēto 
noziedzību, korupciju vai nelikumīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanu, vai citos 
smagos noziedzīgos nodarījumos; 

Or. en 



 

AM\1006902LV.doc  PE519.347v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/28 

Grozījums Nr.  28 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. atbalsta politisko partiju budžeta 
pārredzamības stiprināšanu, cita starpā 
ieviešot stingrākus pienākumus atskaitīties 
par ienākumiem un izdevumiem; lai 
nepieĜautu Ĝaunprātīgu izmantošanu un 
izšėērdēšanu, prasa vairāk kontrolēt 
publisko un privāto finansējumu, lai 
nodrošinātu politisko partiju un to 
finansiālo atbalstītāju pārskatatbildību; 
uzstāj, ka gadījumos, kad ir pārkāpti tiesību 
akti par politisko partiju un kampaĦu 
finansēšanu, ir jāievieš stingra, 
visaptveroša un savlaicīga kontrole, kuras 
rezultātā var piemērot preventīvas 
sankcijas; 

76. atbalsta politisko partiju, kandidātu, 
ievēlētu pārstāvju, fondu, grupu un 
līdzīgu struktūru budžeta pārredzamības 
stiprināšanu, cita starpā ieviešot stingrākus 
pienākumus atskaitīties par ienākumiem un 
izdevumiem; lai nepieĜautu Ĝaunprātīgu 
izmantošanu un izšėērdēšanu, prasa vairāk 
kontrolēt publisko un privāto finansējumu, 
lai nodrošinātu politisko partiju, 
kandidātu, ievēlētu pārstāvju, fondu, 
grupu un līdzīgu struktūru, kā arī to 
finansiālo atbalstītāju pārskatatbildību; 
uzstāj, ka gadījumos, kad ir pārkāpti tiesību 
akti par politisko partiju un kampaĦu 
finansēšanu, ir jāievieš stingra, 
visaptveroša un savlaicīga kontrole, kuras 
rezultātā var piemērot preventīvas 
sankcijas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.10.2013 A7-0307/29 

Grozījums Nr.  29 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

78. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

78. uzskata, ka lobiju reăistrs ir lietderīgs 
pārredzamības instruments; aicina 
dalībvalstis, kurās tas vēl nav ieviests, 
pieĦemt minēto instrumentu; mudina arī 
valdības un valsts pārvaldes iestādes 
reăistrāciju lobiju reăistrā paredzēt kā 
nosacījumu, lai tiktos ar uzĦēmējdarbības, 
interešu vai lobija organizāciju; 

78. uzskata, ka lobiju reăistrs ir lietderīgs 
pārredzamības instruments; aicina 
dalībvalstis, kurās tas vēl nav ieviests, 
pieĦemt minēto instrumentu; mudina arī 
valdības, parlamentus, ievēlētas struktūras 
un valsts pārvaldes iestādes reăistrāciju 
lobiju reăistrā paredzēt kā nosacījumu, lai 
tiktos ar uzĦēmējdarbības, interešu vai 
lobija organizāciju; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/30 

Grozījums Nr.  30 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. aicina dalībvalstis stiprināt 
tirdzniecības palātu lomu attiecībā uz 
profilaksi, informēšanu un apkarošanu 
saistībā ar biežākajiem noziedzīgi iegūtu 
līdzekĜu legalizācijas riskiem 
uzĦēmējdarbībā un pilnībā īstenot 
Komisijas rīcības plānu par pastiprinātu 
cīĦu pret krāpšanu nodokĜu jomā un 
izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas; 
mudina saskaĦot uzĦēmumu nodokĜu 
sistēmu, lai cīnītos pret šādām parādībām, 
kā arī pret korupciju, un cer, ka šajā 
saistībā tiks izveidota vienota nodokĜu 
sistēma visās dalībvalstīs; iesaka 
dalībvalstīm izmantot taisnīgāku nodokĜu 
sistēmu, lai efektīvāk sadalītu ienākumus, 
jo noziedznieku bandas izmanto lielu 
nevienlīdzību un nabadzību, kas veicina 
organizēto noziedzību; 

88. aicina dalībvalstis stiprināt 
tirdzniecības palātu lomu attiecībā uz 
profilaksi, informēšanu un apkarošanu 
saistībā ar biežākajiem organizētas 
noziedzības, korupcijas un noziedzīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizācijas riskiem 
uzĦēmējdarbībā un pilnībā īstenot 
Komisijas rīcības plānu par pastiprinātu 
cīĦu pret krāpšanu nodokĜu jomā un 
izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas; 
mudina saskaĦot uzĦēmumu nodokĜu 
sistēmu, lai cīnītos pret šādām parādībām, 
kā arī pret korupciju, un cer, ka šajā 
saistībā tiks izveidota vienota nodokĜu 
sistēma visās dalībvalstīs; iesaka 
dalībvalstīm izmantot taisnīgāku nodokĜu 
sistēmu, lai efektīvāk sadalītu ienākumus, 
jo noziedznieku bandas izmanto lielu 
nevienlīdzību un nabadzību, kas veicina 
organizēto noziedzību; 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

96. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

96. uzskata, ka nepieejami aizsargāts banku 
noslēpums var slēpt nelikumīgus 
korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanas un organizētās noziedzības 
ienākumus; tādēĜ iesaka to atcelt; 

96. uzskata, ka nodokĜu oāzes un 
nepieejami aizsargāts banku noslēpums var 
slēpt nelikumīgus ienākumus saistībā ar 
korupciju, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanu, organizēto noziedzību un 
smagiem noziegumiem; tādēĜ iesaka tos 
atcelt; līdz ar to aicina ES un dalībvalstis 
steidzami un izšėiroši risināt šo jautājumu 
iekšēji, kā arī ārēji, apspriežot to ar 
trešām valstīm un teritorijām, jo īpaši 
tām, kuras ir Eiropā vai ar kurām 
dalībvalstīm ir Ĝoti daudz vai aizdomīgu 
finanšu darījumu, un veikt atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka cīĦa pret 
noziedzību, korupciju un nelikumīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizēšanu ir iedarbīga 
un lietderīga; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts – ix apakšpunkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ix) ieviest Eiropas mēroga 
uzĦēmējdarbības nodokĜu sistēmu, kas 
būtu pēc iespējas vienotāka, vienlīdzīgāka 
un viendabīgāka; 

ix) ieviest kopēju konsolidēto uzĦēmumu 
ienākuma nodokli (CCCTB); 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts – xix apakšpunkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

xix) nodrošināt, lai personām, kuras ar 
galīgu spriedumu ir notiesātas par 
līdzdalību organizētā noziedzībā, korupcijā 
vai noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanā, 
tiktu liegta iespēja kandidēt uz valsts 
amatu vai ieĦemt valsts amatu, vai arī lai 
tās šādā gadījumā tiktu atlaistas no amata; 

xix) aizliegt personām, kuras ar galīgu 
spriedumu ir notiesātas par līdzdalību 
organizētā noziedzībā, korupciju, 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanu vai 
citiem smagiem noziegumiem, kandidēt uz 
valsts amatu vai ieĦemt valsts amatu vai arī 
aizlaist tās no amata; 

Or. en 

 
 


