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2.3.2016 A8-0026/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49a. je zaskrbljen zaradi poročila mreže 

Eurodad o pranju denarja, v katerem sta 

Luksemburg in Nemčija uvrščena zelo 

visoko, kar zadeva tveganje pranja 

denarja; poziva države članice, naj v celoti 

izvajajo direktivo EU proti pranju denarja 

in vzpostavijo javni register premoženja 

podjetij, vključno s premoženjem 

skrbniških skladov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 56a. je zaskrbljen zaradi nepreglednosti 

pri financiranju velikih infrastrukturnih 

projektov; poziva Komisijo, naj razmisli o 

predlogu o uvedbi obveznosti objavljanja 

vseh računovodskih poročil in projektov 

za večja javna dela, vključno z 

dokumentacijo o podizvajalcih; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 56b. poziva Komisijo, naj objavi vso 

dokumentacijo v zvezi s projektom hitre 

železniške povezave med Lyonom in 

Torinom ter njenim financiranjem; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. zahteva, da se v postopek izbire 

projektov, ki se financirajo v Uniji in 

zunaj nje, obvezno vključi predhodna 

ocena o okoljski, ekonomski in socialni 

dodani vrednosti, da se rezultati teh ocen 

in uporabljeni kazalniki objavijo ter da so 

v celoti dostopni javnosti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam 

2015/2128(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. poziva vse zadevne institucije EU, naj 

izvajajo člen 5(3) okvirne konvencije 

Svetovne zdravstvene organizacije o 

nadzoru nad tobakom v skladu s priporočili 

iz smernic konvencije; poziva Komisijo, 

naj nemudoma objavi sporazume o 

ocenjevanju, sklenjene s tobačnimi 

družbami, in oceno učinka v zvezi z 

izvajanjem okvirne konvencije; 

69. poziva vse zadevne institucije EU, naj 

izvajajo člen 5(3) okvirne konvencije 

Svetovne zdravstvene organizacije o 

nadzoru nad tobakom v skladu s priporočili 

iz smernic konvencije; poziva Komisijo, 

naj nemudoma objavi sporazume o 

ocenjevanju, sklenjene s tobačnimi 

družbami, in oceno učinka v zvezi z 

izvajanjem okvirne konvencije; poziva jo 

tudi, naj zagotovi popolno preglednost 

glede sporazumov s tobačnimi podjetji in 

njihovega morebitnega podaljšanja, 

države članice pa prosi, naj redno 

poročajo o izdatkih, nastalih v povezavi s 

sredstvi, ki jih prejmejo na osnovi teh 

sporazumov; 

Or. en 

 

 


