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16.10.2013 A7-0307/54 

Grozījums Nr.  54 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānovērš organizētās noziedzības, 
korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanas pamatcēloĦi, jo īpaši vāja 
ekonomiskā attīstība un iespēju trūkums 
ekonomiski nabadzīgākajiem 
iedzīvotājiem, izskaužot nabadzību un 
uzlabojot piekĜuvi nodarbinātībai un 
sociālajiem pakalpojumiem; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/55 

Grozījums Nr.  55 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
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. whereas, as is stated in the 2012 
UNODC Digest of organised crime cases, 
‘Special investigative techniques are often 
irreplaceable for the successful 
investigation and prosecution of organised 
crime. They are at the root of the 
successful results achieved in the most 
serious and complicated investigations 
illustrated by the cases’; 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 tā pilnībā 
atbilst cilvēktiesībām, kā tas prasīts 
Eiropas Padomes Ministru komitejas 
Ieteikumā Rec(2005)10 par īpašām 
izmeklēšanas metodēm saistībā ar 
smagiem noziegumiem, tostarp terora 
aktiem; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/56 

Grozījums Nr.  56 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas rīcības 
plānu organizētās noziedzības, korupcijas 
un nelikumīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
apkarošanai, kas ietver tiesiskus 
pasākumus un pozitīvu darbību ar mērėi 
efektīvi apkarot šīs noziedzīgās parādības; 
 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis 
prioritārā kārtībā risināt šādus 
jautājumus, un šajā nolūkā izstrādāt 
Eiropas rīcības plānu, lai: 

 – novērstu organizētās noziedzības, 
korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanas pamatcēloĦus, jo īpaši vāju 
ekonomisko attīstību un iespēju trūkumu 
ekonomiski nabadzīgākajiem 
iedzīvotājiem, izskaužot nabadzību un 
uzlabojot piekĜuvi nodarbinātībai un 
sociālajiem pakalpojumiem; 

 – noteiktu vispārēju pieeju tādu 
noziegumu iekĜaušanai dalībvalstu tiesību 
aktos, kas ir uzskatāmi par „organizēto 
noziedzību”, jo īpaši pamatojoties uz 
pamatlēmuma par cīĦu pret organizēto 
noziedzību īstenošanas novērtējuma 
ziĦojumu; 

 – apkarotu cilvēku tirdzniecības un 
piespiedu darba pamatcēloĦus, ja 
nepieciešams ieviešot atbildības ėēdi 
uzĦēmumiem un stiprinot organizācijas, 
kas var veicināt cilvēku tirdzniecības un 
piespiedu darba prakses atklāšanu, 
piemēram, upuru organizācijas un 
arodbiedrības; 
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 – attiecīgā gadījumā paredzētu tiesisku 
atbildību juridiskām personām, ja tiek 
pastrādāti finanšu noziegumi, un jo īpaši 
atbildību uzĦēmumu grupām un 
mātesuzĦēmumiem par to 
meitasuzĦēmumiem; 

 – uzlabotu metodes tādu ieĦēmumu 
izsekošanai un atgūšanai, kas iegūti no 
organizētās noziedzības darbībām, tostarp 
izbeidzot slepenību banku darbībā un 
attiecīgā gadījumā ieviešot papildu 
konfiskācijas metodes, piemēram, 
civillikumā paredzēto līdzekĜu 
atsavināšanu un preventīvo konfiskāciju; 

 – izbeigtu krāpšanos ar nodokĜiem un 
izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas, 
izmantojot ESAO ieteikto „bagātības 
izcelsmes” pierādīšanas principu un uz tā 
pamata pilnveidojot uzĦēmumu ziĦošanas 
sistēmu par katru valsti atsevišėi, ieviešot 
patiesā labuma guvēju koncepciju 
dalībvalstu uzĦēmumu reăistros un 
pārskatot un, ja nepieciešams, 
pārstrādājot visus dalībvalstu noslēgtos 
nodokĜu nolīgumus, ko var izmantot 
agresīvas nodokĜu plānošanas 
vajadzībām; 

 – uzlabotu valsts pārvaldes pārredzamību, 
nodrošinot sabiedrībai labāku piekĜuvi 
dokumentiem un attiecīgā gadījumā 
ieviešot īpašus noteikumus, kuru mērėis ir 
nepieĜaut un novērst interešu konfliktus, 
kā arī pārredzamības reăistru; 

 – nepārkāptu ANO Pretkorupcijas 
konvencijas noteikumus, cita starpā 
stingri ievērojot ziĦošanas saistības, kas 
paredzētas ne tikai dalībvalstīm, bet arī 
Komisijai; 

 – izstrādātu precīzāku jēdziena 
„kibernoziegums” koncepciju, un 
pastiprinātu dalībvalstu savstarpējo 
sadarbību šī salīdzinoši jaunā noziedzības 
veida novēršanā, tostarp izveidojot vienotu 
ziĦošanas sistēmu; 

 – uzlabotu starptautisko sadarbību 
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organizētās noziedzības, korupcijas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas 
apkarošanā, darbojoties kopā ar tādām 
starptautiskām organizācijām kā ANO, 
SDO, ESAO un Eiropas Savienības 
Padome, jo šie noziedzības veidi pārsniedz 
dalībvalstu robežas un tos var efektīvi 
novērst, tikai īstenojot plašāku sadarbību; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/57 

Grozījums Nr.  57 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. vēlreiz aicina Komisiju ierosināt 
vienotus juridiskos standartus, lai 
stiprinātu integrāciju un sadarbību starp 
dalībvalstīm; jo īpaši aicina Komisiju, 
pamatojoties uz novērtējuma ziĦojumu par 
Pamatlēmumu par cīĦu pret organizēto 
noziedzību un pamatojoties uz 
progresīvākajiem dalībvalstu tiesību 
aktiem, līdz 2013. gada beigām iesniegt 
tiesību akta priekšlikumu, kur būtu 
izklāstīta vienota organizētās noziedzības 
definīcija, kurā cita starpā būtu jāiekĜauj 
dalība starptautiskā noziedzīgā 
organizācijā kā noziegums, uzsverot, ka 
šāda veida noziedzīgie grupējumi ir 
orientēti uz uzĦēmējdarbību, labi 
organizēti, tehnoloăiski attīstīti un bieži 
savā darbībā izmanto iebiedēšanu un 
šantāžu; aicina Komisiju Ħemt vērā arī 
ANO Konvencijas pret transnacionālo 
organizēto noziedzību 2. panta a) punktu; 

6. vēlreiz aicina Komisiju ierosināt, lai 
tiktu nostiprināta integrācija un sadarbība 
starp dalībvalstīm; jo īpaši aicina Komisiju, 
pamatojoties uz novērtējuma ziĦojumu par 
Pamatlēmumu par cīĦu pret organizēto 
noziedzību un pamatojoties uz dalībvalstu 
visjaunākajiem tiesību aktiem, 2013. gadā 
iesniegt vienotu pieeju attiecībā uz 
organizēto noziedzību; aicina Komisiju 
Ħemt vērā arī ANO Konvencijas pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
2. panta a) punktu; 

Or. en 



 

AM\1006891EN.doc  PE519.347v01-00 

LV United in diversity LV 

 
16.10.2013 A7-0307/58 

Grozījums Nr.  58 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. prasa, lai Komisija noteiktu 
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 
būtu 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 tādu pakalpojumu 
izmantošanu, kurus sniedz cilvēki, kas ir 
jebkāda veida cilvēku tirdzniecības upuri, 
un aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm un 
attiecīgajām starptautiskajām iestādēm 
steidzami 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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Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/59 

Grozījums Nr.  59 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. norāda, ka nepieciešams pilnībā īstenot 
un stiprināt spēkā esošos savstarpējās 
atzīšanas instrumentus un izstrādāt Eiropas 
regulējumu, kas nodrošina visu tiesisko 
pasākumu, jo īpaši notiesājošu spriedumu, 
apcietināšanas orderu un konfiskācijas 
rīkojumu, nekavējošu izpildīšanu citas 
dalībvalsts teritorijā, kas nav valsts, kurā 
šie lēmumi pieĦemti, vienlaikus pilnībā 
ievērojot proporcionalitātes principu; 
aicina Komisiju ka prioritāti izstrādāt 
konkrētu priekšlikumu tiesību aktam, kas 
nepieciešams, lai dalībvalstis varētu 
savstarpēji atzīt atsavināšanas un 
konfiskācijas rīkojumus, tostarp civillietās 
izdotos pieprasījumus; uzskata, ka būtu 
jāuzlabo dalībvalstu savstarpējā tiesiskā 
palīdzība un pierādījumu savstarpēja 
atzīšana; uzsver, ka ir svarīgi atjaunināt un 
uzlabot tiesiskās palīdzības lūgumu 
mehānismu; aicina saĦēmējiestādes 
uzskatīt noziedzīgo organizāciju dalībnieku 
izdošanas pieprasījumus par prioritāti; 

17. norāda, ka nepieciešams novērtēt spēkā 
esošos savstarpējās atzīšanas instrumentus, 
jo īpaši Eiropas apcietināšanas orderi, un 
izstrādāt Eiropas regulējumu, kas 
nodrošina visu tiesisko pasākumu, tostarp 
konfiskācijas rīkojumu, izpildīšanu citas 
dalībvalsts teritorijā, kas nav tā, kurā šie 
lēmumi pieĦemti, vienlaikus pilnībā 
ievērojot proporcionalitātes principu; 
aicina Komisiju prioritārā kārtībā izstrādāt 
konkrētu priekšlikumu tiesību aktam, kas 
nepieciešams, lai dalībvalstis varētu 
savstarpēji atzīt atsavināšanas un 
konfiskācijas rīkojumus; uzskata, ka būtu 
jāuzlabo dalībvalstu savstarpējā tiesiskā 
palīdzība un pierādījumu savstarpēja 
atzīšana; uzsver, ka ir svarīgi atjaunināt un 
uzlabot tiesiskās palīdzības lūgumu 
mehānismu; aicina saĦēmējiestādes 
uzskatīt noziedzīgo organizāciju dalībnieku 
izdošanas pieprasījumus par prioritāti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/60 

Grozījums Nr.  60 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt cīĦu pret cilvēku tirdzniecību un 
piespiedu darbu; uzskata, ka piespiedu 
darba novēršanā uzmanība būtu jāpievērš 
tām jomām, kurās piespiedu kārtā izmanto 
lētu darbaspēku; tādēĜ aicina dalībvalstis 
paredzēt stingrākas darba inspekcijas un 
veicināt to organizāciju darbību, kas var 
nodrošināt piespiedu darba izmantošanas 
gadījumu atklāšanu, piemēram, 
arodbiedrības; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt cīĦu pret cilvēku tirdzniecību un 
piespiedu darbu; uzskata, ka piespiedu 
darba novēršanā uzmanība būtu jāpievērš 
tām jomām, kurās piespiedu kārtā izmanto 
lētu darbaspēku; tādēĜ aicina dalībvalstis 
paredzēt stingrākas darba inspekcijas un 
veicināt to organizāciju darbību, kas var 
nodrošināt piespiedu darba izmantošanas 
gadījumu atklāšanu, piemēram, 
arodbiedrības; turklāt uzskata, ka cīĦa 
pret piespiedu darbu var būt efektīva tikai 
tad, ja ir ieviesta darba atĜauju sistēma, 
kura cita starpā ietvertu informāciju par 
pastāvīgās uzturēšanās atĜaujām, darba 
apstākĜiem un profesionālo kvalifikāciju; 
aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par minimālā standartu 
kopuma noteikšanu Eiropas darba 
atĜaujas izsniegšanai; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/61 

Grozījums Nr.  61 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL 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; šajā 
sakarā norāda uz datu apmaiĦas 
nozīmīgumu starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības struktūrām, īstenojot 
tiesībaizsardzības iestāžu un aăentūru labu 
sadarbību starptautiskā līmenī, kuras 
pamatā ir starptautiski nolīgumi; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/62 

Grozījums Nr.  62 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

73. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. aizstāv aizliegumu kĜūt par Eiropas 
Parlamenta deputātu vai strādāt citās 
Savienības iestādēs un aăentūrās tiem, 
kuri ar galīgu spriedumu ir atzīti par 
vainīgiem noziegumos, kas saistīti ar 
organizēto noziedzību, noziedzīgi iegūtu 
līdzekĜu legalizēšanu, korupciju un citiem 
smagiem noziegumiem, tostarp 
ekonomiska vai finansiāla rakstura 
noziegumiem, pienācīgi Ħemot vērā 
proporcionalitātes principu; aicina ieviest 
līdzīgus ierobežojumus attiecībā uz valstu 
parlamentiem un citiem vēlētiem 
amatiem, pienācīgi ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu; 

73. iesaka dalībvalstīm savās sankciju 
sistēmās ieviest normu, ar ko tiesas var 
piespriest papildu sodu, kas personām, 
kuras notiesātas par līdzdalību organizētā 
noziedzībā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanā, korupcijā un citos smagos 
ekonomiskos vai finansiālos noziegumos, 
liedz tiesības tikt ievēlētām parlamentārā 
struktūrā; uzskata, ka šādas personas nav 
tiesīgas kĜūt par Eiropas Parlamenta 
deputātu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/63 

Grozījums Nr.  63 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

88.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  88.aaicina dalībvalstis ieviest prasību 
katrai valstij ziĦot par visu 
daudznacionālo uzĦēmumu peĜĦu un 
nodokĜiem, lai izbeigtu agresīvas nodokĜu 
politikas plānošanu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/64 

Grozījums Nr.  64 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

96.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  96.a aicina trešās valstis, jo īpaši Eiropas 
Padomes locekles un tās, kuru teritorija 
vai tās daĜa atrodas Eiropas kontinentā, 
izveidot efektīvas sistēmas, ar kurām 
apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekĜu 
legalizēšanu; turklāt aicina Vatikāna 
banku parakstīt un pilnībā ievērot 
starptautiskos standartus noziedzīgi 
iegūtu līdzekĜu legalizācijas novēršanai 
un aicina dalībvalstis un Komisiju 
pārtraukt jebkādas attiecības ar Vatikāna 
banku, kamēr tā neievēros šos standartus; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/65 

Grozījums Nr.  65 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

113. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. jo īpaši uzsver, ka ir jānosaka posmi 
manipulācijām ar banknotēm, lai 
nodrošinātu izsekojamību visā skaidras 
naudas aprites ėēdē, tādēĜ aicina Eiropas 
Centrālo banku un valstu centrālās bankas 
ieviest izsekojamības sistēmu eiro 
banknotēm, sevišėi banknotēm ar lielu 
vērtību, piemēram, EUR 200 un 500; 

113. jo īpaši uzsver, ka ir jānosaka posmi 
manipulācijām ar banknotēm, lai 
nodrošinātu izsekojamību visā skaidras 
naudas aprites ėēdē, tādēĜ aicina Eiropas 
Centrālo banku un valstu centrālās bankas 
ieviest izsekojamības sistēmu eiro 
banknotēm; aicina, lai eurozonas valstis 
pārtrauktu drukāt banknotes, kuru vērtība 
ir lielāka nekā EUR 100; vienlaikus 
aicina tās dalībvalstis, kas nav eurozonas 
dalībnieces, vairs nedrukāt banknotes, 
kuru vērtība ir lielāka par EUR 100 
ekvivalentu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/66 

Grozījums Nr.  66 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

113.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  113.a iesaka dalībvalstīm aizliegt skaidras 
naudas maksājumus par precēm un 
pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniedz 
EUR 10 000; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/67 

Grozījums Nr.  67 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts – vii apakšpunkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(vii) noteikt, ka krāpšanās sportā ir 
krimināli sodāma rīcība, lai pastiprinātu 
cīĦu pret nelegālām sporta derībām;  

(vii) aicina dalībvalstis noteikt, ka 
krāpšanās sportā ir krimināli sodāma 
rīcība, lai pastiprinātu cīĦu pret nelegālām 
sporta derībām; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/68 

Grozījums Nr.  68 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts – viii apakšpunkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(viii) noteikt, ka balsu pirkšana ir krimināli 
sodāma rīcība — arī tādā gadījumā, ja tās 
ieguvumi ir nemateriāli un ieguvēji ir 
trešās puses; 

(viii) aicina dalībvalstis noteikt balsu 
pirkšanu par krimināli sodāmu 
nodarījumu — arī tādā gadījumā, ja tās 
ieguvumi ir nemateriāli un ieguvēji ir 
trešās puses; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/69 

Grozījums Nr.  69 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts – xx apakšpunkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(xx) izstrādāt un ieviest, cita starpā 
pamatojoties uz vienotu ziĦošanas sistēmu, 
atbilstīgus sodus par standartveida 
kibernoziegumiem; 

(xx) aicina dalībvalstis izstrādāt un ieviest, 
cita starpā pamatojoties uz vienotu 
ziĦošanas sistēmu, atbilstīgus sodus par 
standartveida kibernoziegumiem; 

Or. en 

 
 
 


