
 

AM\1088366PL.doc  PE579.737v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

2.3.2016 A8-0026/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. wyraża zaniepokojenie danymi 

przedstawionymi przez Eurodad i 

dotyczącymi prania pieniędzy, według 

których Luksemburg i Niemcy zajmują 

czołową pozycję w rankingu najwyższego 

ryzyka prania pieniędzy; zachęca państwa 

członkowskie do ratyfikowania w pełni 

unijnej dyrektywy w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez 

ustanowienie publicznego rejestru 

majątku spółek, w tym funduszy 

powierniczych; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 56a. wyraża zaniepokojenie brakiem 

pełnej przejrzystości w odniesieniu do 

finansowania dużych projektów 

infrastrukturalnych; wzywa Komisję, aby 

rozważyła złożenie wniosku 

wprowadzającego obowiązek 

publikowania wszystkich sprawozdań 

finansowych i projektów dotyczących 

dużych prac publicznych, w tym 

dokumentacji dotyczącej 

podwykonawców; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Poprawka  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 56b. zwraca się do Komisji o 

upublicznienie całej dokumentacji 

dotyczącej projektu szybkiej kolei Lyon–

Turyn oraz jego finansowania; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Poprawka  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 63a. wzywa do obowiązkowego włączenia 

oceny ex ante wartości dodanej w 

wymiarze środowiskowym, gospodarczym 

i społecznym do procesu wyboru 

projektów unijnych przeznaczonych do 

finansowania wewnętrznego i 

zewnętrznego oraz do upubliczniania i 

powszechnego udostępniania wyników tej 

oceny i zastosowanych wskaźników; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Poprawka  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii 

Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych 

2015/2128(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. apeluje do wszystkich właściwych 

instytucji UE o wdrożenie art. 3 Ramowej 

konwencji WHO o ograniczeniu użycia 

tytoniu (FCTC) zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w odnośnych wytycznych; 

wzywa Komisję do natychmiastowego 

opublikowania swojej oceny umów 

zawartych z firmami tytoniowymi oraz 

oceny wpływu dotyczącej wdrożenia 

Ramowej konwencji o ograniczeniu użycia 

tytoniu; 

69. apeluje do wszystkich właściwych 

instytucji UE o wdrożenie art. 3 Ramowej 

konwencji WHO o ograniczeniu użycia 

tytoniu (FCTC) zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w odnośnych wytycznych; 

wzywa Komisję do natychmiastowego 

opublikowania swojej oceny umów 

zawartych z firmami tytoniowymi oraz 

oceny wpływu dotyczącej wdrożenia 

Ramowej konwencji o ograniczeniu użycia 

tytoniu; wzywa Komisję do zapewnienia 

pełnej przejrzystości umów dotyczących 

tytoniu i ich ewentualnego przedłużenia i 

wzywa państwa członkowskie do 

regularnego składania sprawozdań z 

wydatków poniesionych z tytułu środków 

uzyskanych w ramach takich umów; 

Or. en 

 

 


