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20.4.2016 A8-0140/1 

Grozījums Nr.  1 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

113. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. atzinīgi vērtē Komisijas pausto 2014. 

gada ziņojumā par Eiropas Savienības 

finanšu interešu aizsardzību (PIF), kurā 

atgādināts, ka PIF direktīva un Eiropas 

Prokuratūras regula (EPPO regula) 

papildinās un stiprinās tiesisko 

regulējumu un ievērojami pastiprinās 

cīņu pret krāpšanu; atkārtoti pauž 

viedokli, ka pēc iespējas ātrāk jāpieņem 

PIF direktīva, tās darbības jomā iekļaujot 

arī PVN, skaidri definējot noziegumus 

finanšu interešu aizsardzības jomā un 

nosakot obligātos noteikumus par 

maksimāli piemērojamo brīvības 

atņemšanu un noilgumu; atgādina par 

Tarrico lietu, kurā Eiropas Savienības 

Tiesa vērsa uzmanību uz to, ka krāpšana 

PVN jomā ir iekļauta 1995. gada PIF 

Konvencijas definīcijā par krāpšanu PIF 

jomā; aicina Komisiju precizēt attiecības 

starp Eurojust, Eiropas Prokuratūru 

(EPPO) un Eiropas Biroju krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un izskatīt iespēju 

nodrošināt stingrāku iekļaujošu pieeju 

šīm aģentūrām, lai padarītu izmeklēšanas 

efektīvākas1; 

svītrots 

__________________  

1 Skatīt COM(2013)0534 –

 2013/0255(APP), 29. punkts. 
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Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Grozījums Nr.  2 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

150. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

150. pauž gandarījumu par to, ka ir 

izveidota Augsta līmeņa darba grupa pašu 

resursu jautājumos; atzinīgi vērtē pirmo 

novērtējuma ziņojumu, ko tā iesniedza 

2014. gada beigās, un piekrīt, ka sistēmā 

lielāko vietu pakāpeniski ir ieņēmušas 

valstu iemaksas un atlikušo daļu veido 

neatkarīgi, patiesi Eiropas pašu resursi; 

uzskata, ka pašreizējā pašu resursu 

sistēma būtu jāpārveido, virzot to no 

pašreizējām valstu debatēm par neto 

maksātājiem un saņēmējiem, kas 

Savienības pilsoņiem nav tuvs jautājums, 

uz sistēmu, kura uzskatāmi ir Savienības 

un tās politikas virzienu vispārējās 

interesēs; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Grozījums Nr.  3 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

280.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 280.a aicina Eiropas Komisiju nodrošināt 

to, lai ES līdzekļi ne tieši, ne netieši tiktu 

darīti pieejami vēršu cīņu atbalstam; 

uzskata, ka KLP apropriācijas vai 

jebkādas citas ES budžeta apropriācijas 

nebūtu jāizmanto ar dzīvnieku 

spīdzināšanu saistītām darbībām; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

108.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 108.a pauž bažas par to, ka daudzās 

Ziemeļeiropas valstīs trūkst mērķtiecīgu 

valsts tiesību aktu cīņai pret organizēto 

noziedzību, un aicina Komisiju paplašināt 

prasību attiecībā uz pretmafijas 

sertifikāciju, piemērojot to visām 

iepirkuma procedūrām, kurās iesaistīti ES 

līdzekļi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

112.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 112.a atgādina, ka Eiropas Komisija ir 

piespriedusi astoņām starptautiskām 

finanšu iestādēm naudas sodu 

EUR 1 494 302 000 apmērā par līdzdalību 

nelegālos karteļos atvasināto instrumentu 

tirgos Eiropas Ekonomikas zonā saistībā 

ar krāpšanu ar EURIBOR un LIBOR 

standarta procentu likmēm; pauž nožēlu 

par to, ka līdz šim nav bijis iespējams veikt 

jebkādu līdzekļu atmaksāšanu 

apkrāptajiem cilvēkiem, jo Komisija nav 

darījusi pieejamu lēmumu par naudas 

sodu piespriešanu; prasa Komisijai 

iesniegt un publiskot minēto lēmumu, lai 

varētu tikt iesniegti pieprasījumi pēc 

līdzekļu atmaksas; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

183.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 183.a pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 

spējusi pienācīgi uzraudzīt uzņēmuma 

Volkswagen deklarēto emisiju apmēru, un 

pauž bažas par neatbilstību starp 

oficiālajos pārbaužu rezultātos iekļauto 

CO2 emisiju rādītājiem un rādītājiem, kas 

konstatēti reālos braukšanas apstākļos 

veiktos mērījumos; pauž nopietnas bažas 

par to, ka dalībvalstu iestādes un Komisija 

nav veikušas nekādus pasākumus pēc 

tam, kad ir guvušas liecības par nopietnu 

un pastāvīgu ES tiesību aktos noteikto 

emisiju robežvērtību pārsniegšanu 

transportlīdzekļu ekspluatācijas 

apstākļos; aicina Komisiju nodrošināt 

maksimālu pārredzamību attiecībā uz 

konstatējumiem, kas gūti vairākās 

dalībvalstīs un citās pasaules valstīs 

pašreiz notiekošajā izmeklēšanā saistībā 

ar transportlīdzekļu emisiju pārbaužu 

rezultātu sagrozīšanu; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un 

izpildaģentūras 

COM(2015)0377 – C8-0199/2015 – 2015/2154(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

207.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 207.a pauž bažas par to, ka Itālijā 

praktikantiem, kas darbojas garantijas 

jauniešiem programmā, netiek maksāts 

vai tiek maksāts ar nepieņemamu 

kavēšanos; aicina Komisiju uzraudzīt 

situāciju un izstrādāt konkrētu rīcības 

plānu dalībvalstīm, kurās tiek novērota 

šāda problēma; 

Or. en 

 

 


