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Grozījums Nr.  34 

Tanja Fajon, Rita Borsellino 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

Na apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Na. tā kā cilvēku tirdzniecības upurus ar 
varu, piespiedu līdzekĜiem vai krāpšanu 
savervē, transportē vai tur ieslodzījumā 
seksuālas izmantošanas, piespiedu darba 
vai pakalpojumu sniegšanas, tostarp 
ubagošanas, verdzības, kalpības, 
noziedzīgu darbību, mājkalpošanas, 
adopcijas vai piespiedu laulību vai orgānu 
izĦemšanas, nolūkos; tā kā šie upuri tiek 
ekspluatēti un pilnībā pakĜauti cilvēku 
tirgotājiem vai ekspluatētājiem, ir spiesti 
tiem atmaksāt lielas parādu summas, 
nereti viĦiem tiek atĦemti identitāti 
apliecinošie dokumenti, viĦi tiek ieslodzīti, 
izolēti un viĦiem tiek izteikti draudi, viĦi 
dzīvo baiĜu un atriebības apstākĜos bez 
naudas līdzekĜiem un ir spiesti baidīties 
no vietējām iestādēm — viĦi zaudē 
jebkādu cerību;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  35 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

Oa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Oa. tā kā, neskatoties uz to, ka, mainoties 
sociāli ekonomiskajiem apstākĜiem, 
mainās arī cilvēku tirdzniecība, upuri 
galvenokārt ir no valstīm un reăioniem, 
kuros ir ekonomiskas un sociālas 
grūtības, un tā kā neaizsargātības faktori 
jau vairākus gadus ir saglabājušies 
nemainīgi; tā kā citi cilvēku tirdzniecības 
cēloĦi ir arī plaukstošā seksuālo 
pakalpojumu nozare, kā arī pieprasījums 
pēc lēta darbaspēka un ražojumiem un tā 
kā vienojošais faktors tiem, kas kĜūst par 
cilvēku tirdzniecības upuriem, 
galvenokārt ir solījums nodrošināt labāku 
dzīves līmeni un dzīves apstākĜus viĦiem 
un/vai viĦu ăimenei; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  36 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

Qa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Qa. tā kā uz drošību balstītas pieejas 
piemērošana nelikumīgai migrācijai tikai 
piespiež migrantus darboties dziĜāk 
pagrīdē, nostiprinot noziedzīgo 
organizāciju varu un paplašinot cilvēku 
tirgotāju iespējas piedāvāt migrantiem 
savu palīdzību iekĜūšanai ES, tādējādi visi 
drošības pasākumi rada pretēju efektu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  37 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

Qb apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Qb. tā kā nesenajā ziĦojumā, ko 
sagatavoja ANO īpašais referents 
jautājumos par migrantu cilvēktiesībām 
ES, tika sniegti pietiekami pierādījumi 
tam, lai apgalvotu, ka daudzos Frontex 
aizturēšanas centros pret migrantiem 
neizturas atbilstoši viĦu pamattiesībām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  38 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

AL apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AL. tā kā nelikumīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšana notiek arvien sarežăītākos 
veidos, piemēram, pat izmantojot nelegālus 
un dažreiz arī legālus totalizatorus, jo īpaši 
saistībā ar sporta notikumiem; tā kā 
azartspēĜu nozare var tikt izmantota 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanai; tā 
kā organizētā noziedzība bieži ir saistīta arī 
ar sporta rezultātu sarunāšanu, kas ir 
ienesīgs noziedzīgās darbības veids; tā kā 
godīgas spēles kā uzĦēmējdarbības 
izpausme ir jāatbalsta, pamatojoties uz 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem; 

AL. tā kā nelikumīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšana notiek arvien sarežăītākos 
veidos, piemēram, pat izmantojot nelegālus 
un dažreiz arī legālus totalizatorus, jo īpaši 
saistībā ar sporta notikumiem; tā kā 
azartspēĜu nozare var tikt izmantota 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanai; tā 
kā organizētā noziedzība bieži ir saistīta arī 
ar sporta rezultātu sarunāšanu, kas ir 
ienesīgs noziedzīgās darbības veids; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  39 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

S&D grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

AMa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AMa. tā kā noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšana nav saistīta vienīgi ar 
darbībām, kas parasti asociējas ar 
organizēto noziedzību, bet arī ar 
korupciju, krāpšanu nodokĜu jomā un 
izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas; tā 
kā iespējamie nodokĜu ieĦēmumu 
zaudējumi, ko rada krāpšana nodokĜu 
jomā, izvairīšanās no nodokĜu 
maksāšanas, nodokĜu nemaksāšana un 
agresīva nodokĜu plānošana, ES ik gadu 
tiek lēsti skandalozā apmērā, proti, 
EUR 1 triljona, kas katram Eiropas 
pilsonim rada izmaksas aptuveni 
EUR 2000 apmērā katru gadu, ja netiek 
veikti atbilstoši pretpasākumi; 

Or. en 

 
 


