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LV Vienoti daudzveidībā LV 

12.9.2016 A8-0238/2 

Grozījums Nr.  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 11. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. EVTI izmanto savas saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 1095/2010 piešķirtās 

pilnvaras, lai veicinātu uzraudzības 

konverģenci saistībā ar kompetento iestāžu 

pārbaudes un apstiprināšanas procesiem, 

novērtējot prospektā ietvertās informācijas 

pilnīgumu, konsekvenci un saprotamību. 

Konkrēti EVTI sekmē konverģenci 

attiecībā uz tās pārbaudes efektivitāti, 

metodēm un laiku, ko kompetentās iestādes 

veic par prospektā sniegto informāciju. 

11. EVTI izmanto savas saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 1095/2010 piešķirtās 

pilnvaras, lai veicinātu uzraudzības 

konverģenci saistībā ar kompetento iestāžu 

pārbaudes un apstiprināšanas procesiem, 

novērtējot prospektā ietvertās informācijas 

pilnīgumu, konsekvenci un saprotamību. 

Šajā sakarībā EVTI izstrādā 

kompetentajām iestādēm paredzētas 

pamatnostādnes saistībā ar prospektu 

uzraudzību un īstenošanu, aptverot arī 

pārbaudi par to, kā tiek nodrošināta 

atbilstība šai regulai un visiem saskaņā ar 

to pieņemtajiem deleģētajiem un 

īstenošanas aktiem, kā arī to, vai 

pārkāpumu gadījumā tiek īstenoti 

atbilstīgi administratīvie pasākumi un 

piemērotas sankcijas saskaņā šīs regulas 

ar 36. un 37. pantu. Konkrēti EVTI sekmē 

konverģenci attiecībā uz tās pārbaudes 

efektivitāti, metodēm un laiku, ko 

kompetentās iestādes veic par prospektā 

sniegto informāciju. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Grozījums Nr.  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katras uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 

iestāde var pieprasīt, lai 7. pantā norādītais 

kopsavilkums tiktu pārtulkots tās 

oficiālajā(-s) valodā(-s), bet tā nevar 

pieprasīt tulkojumu nevienai citai 

prospekta daļai. 

Katras uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 

iestāde pieprasa, lai 7. pantā norādītais 

kopsavilkums tiktu pārtulkots tās 

oficiālajā(-s) valodā(-s), bet tā nevar 

pieprasīt tulkojumu nevienai citai 

prospekta daļai. 

Or. en 


