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16.10.2013 A7-0307/41 

Grozījums Nr.  41 

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 

AMb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 AMb. 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 organizētā noziedzība 
bieži ir saistīta arī ar sporta rezultātu 
sarunāšanu, kas ir ienesīgs noziedzīgās 
darbības veids; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/42 

Grozījums Nr.  42 

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 

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 apmēri apdraud pilsoĦu 

uzticēšanos un ticību nodokĜu iekasēšanas 

sistēmas godīgumam un likumībai un visai 

finanšu sistēmai kopumā; 

AP. tā kā saskaĦā ar Komisijas ziĦām 
noteikumu neievērošanas vai nodokĜu 
neiekasēšanas dēĜ 2011. gadā tika zaudēts 
EUR 193 miljardu (1,5 % no IKP) PVN 
ieĦēmumu; tā kā krāpšanas nodokĜu jomā 

un nodokĜu apiešanas apmēri apdraud 

pilsoĦu uzticēšanos un ticību nodokĜu 

iekasēšanas sistēmas godīgumam un 

likumībai un visai fiskālajai sistēmai 

kopumā; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/43 

Grozījums Nr.  43 

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 

APa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 APa. tā kā publisko iepirkumu jomā 
pastāvošās korupcijas dēĜ 2010. gadā tikai 
astoĦās dalībvalstīs vien tika zaudēts no 
EUR 1,4 līdz EUR 2,2 miljardiem;  

1  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/44 

Grozījums Nr.  44 

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 

AQa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 AQa. tā kā publisko iepirkumu jomā 
pastāvošās korupcijas dēĜ 2010. gadā tikai 
astoĦās dalībvalstīs vien tika zaudēts no 
EUR 1,4 līdz EUR 2,2 miljardiem;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/45 

Grozījums Nr.  45 

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 

AY apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AY. tā kā tiesu neatkarībai ir būtiska 

nozīme varas nošėiršanas koncepcijā, un 

turklāt tiesiskai valstij, Eiropas pilsoĦu 

cilvēktiesību un pilsonisko brīvību 

aizsardzībai ir svarīgi, lai tiesu sistēma 

būtu efektīva, neatkarīga un objektīva; tā 

kā tiesas nedrīkst būt pakĜautas nekādai 

ietekmei vai interesēm, 

AY. tā kā tiesu neatkarībai ir būtiska 

nozīme varas nošėiršanas koncepcijā, un 

turklāt tiesiskai valstij, Eiropas pilsoĦu 

cilvēktiesību un pilsonisko brīvību 

aizsardzībai ir svarīgi, lai tiesu sistēma 

būtu efektīva, neatkarīga un objektīva; tā 

kā tiesas nedrīkst būt pakĜautas nekādai 

ietekmei vai interesēm, tā kā būtu 

jāveicina tiesnešu iecelšana uz visu mūžu 
vai uz ilgstošu laika posmu, jo šādi var 
nodrošināt lēmumu un spriedumu 
pieĦemšanu, pamatojoties uz tiesiskuma 
un tiesas ieskatiem; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/46 

Grozījums Nr.  46 

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 

4.a apakšvirsraksts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a Cilvēku tirdzniecības upuru 
aizsardzība un atbalsts 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/47 

Grozījums Nr.  47 

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 

19.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 19.a aicina dalībvalstis un Komisiju 
veicināt starptautisko sadarbību un 
atbalstīt Eiropas programmu, kas 
paredzēta labas prakses apmaiĦas un 
izplatīšanas veicināšanai efektīvas 
konfiscēto aktīvu pārvaldīšanas jomā; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/48 

Grozījums Nr.  48 

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 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a aicina Komisiju palielināt resursus 
specializētajām NVO, plašsaziĦas 
līdzekĜiem un pētniecībai, lai uzlabotu 
atbalsta, aizsardzības un palīdzības 
nodrošināšanu cietušajiem un lai būtu 
mazāk nepieciešama viĦu liecības 
sniegšana tiesā; aicina Komisiju arī 
pastiprināti pievērsties tādiem aspektiem 
kā redzamība, informētība un cietušo 
vajadzības, lai mazinātu pieprasījumu pēc 
cilvēktirdzniecības upuriem un viĦu 
Ĝaunprātīgu izmantošanu un atbalstītu 
mērėi pilnībā likvidēt seksuālo 
izmantošanu un darbaspēka 
ekspluatāciju; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/49 

Grozījums Nr.  49 

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 

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;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/50 

Grozījums Nr.  50 

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 

119.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 119.a lai apkarotu krāpšanu finanšu 
jomā, aicina nekavējoties veikt Direktīvas 
par tirgus Ĝaunprātīgu izmantošanu 
reformu, kura, kā apgalvots SVF 
sagatavotajā dokumentā „Eiropas 
Savienība — finanšu sistēmas stabilitātes 
novērtējums”, būs galvenais līdzeklis 
Eiropas finanšu tirgus integritātes 
stiprināšanā; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/51 

Grozījums Nr.  51 

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 

120. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

120. pauž bažas par to, ka vesela virkne tā 

saukto jauno noziegumu, piemēram, 

nelegāla atkritumu tirdzniecība, mākslas 

darbu un aizsargāto sugu kontrabanda un 

preču viltošana, ir ārkārtīgi lielas peĜĦas 

avots noziedzīgajām organizācijām; 

120. pauž bažas par to, ka vesela virkne tā 

saukto jauno noziegumu, piemēram, 

nelegāla atkritumu tirdzniecība, mākslas 

darbu un aizsargāto sugu kontrabanda un 

preču viltošana, ir ārkārtīgi lielas peĜĦas 

avots noziedzīgajām organizācijām, īpaši 
nelabvēlīgi ietekmē sociālo jomu, 
ekonomiku un vidi un tai ir savā ziĦā 
starptautisks raksturs, tomēr tā nav 
iekĜauta tā dēvēto „eironoziegumu” 
sarakstā; piekrīt viedoklim, ka šie 
noziegumi pienācīgi jānovērtē, pieĦemot 
lēmumus ES līmenī, un tādēĜ ierosina 
Padomei, Ħemot vērā LESD 83. panta 
1. punktā tai piešėirtās pilnvaras, pieĦemt 
lēmumu, kurā tiek noteiktas citas 
noziedzības jomas, tostarp iepriekš 
minētās jomas; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/52 

Grozījums Nr.  52 

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 

120.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 120.a pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 
publiskojusi pirmo ziĦojumu par 
korupciju ES, kā tas tika teikts 
iepriekšējos tās paziĦojumos, un cer, ka 
šis ziĦojums tiks pieĦemts līdz 2013. gada 
beigām; 

Or. en 

 

 

 


