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Grozījums Nr. 1
Vladimír Bilčík
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0028/2022
Sophia in 't Veld
Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem
(2021/2026(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pašlaik Bulgārijai, Kiprai un 
Maltai ir tiesību akti, kas ļauj darboties 
CBI shēmām; tā kā Bulgārijas valdība ir 
iesniegusi tiesību aktus ar mērķi izbeigt 
savu CBI shēmu; tā kā Kipras valdība 
2020. gada 13. oktobrī paziņoja, ka tā 
apturēs savu CBI shēmu un tiks apstrādāti 
tikai tie pieteikumi, kas saņemti pirms 
2020. gada novembra; tā kā dažas citas 
dalībvalstis arī piešķir lieliem ieguldītājiem 
pilsonību, izmantojot ārkārtas procedūras;

H. tā kā pašlaik Bulgārijai, Kiprai un 
Maltai ir tiesību akti, kas ļauj darboties 
CBI shēmām; tā kā Bulgārijas valdība ir 
iesniegusi tiesību aktus ar mērķi izbeigt 
savu CBI shēmu; tā kā Kipras valdība 
2020. gada 13. oktobrī paziņoja, ka tā 
apturēs savu CBI shēmu; tā kā Kipras 
valdība ir paziņojusi par visu neizskatīto 
Kipras pilsonības pieteikumu laikā pirms 
2020. gada novembra izskatīšanas 
pabeigšanu; tā kā dažas citas dalībvalstis 
arī piešķir lieliem ieguldītājiem pilsonību, 
izmantojot ārkārtas procedūras;
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Vladimír Bilčík
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Ziņojums A9-0028/2022
Sophia in 't Veld
Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. norāda, ka trijās dalībvalstīs tiesību 
akti atļauj CBI shēmas, proti, Bulgārijā (lai 
gan Bulgārijas valdība ir iesniegusi tiesību 
aktu priekšlikumu savas CBI shēmas 
izbeigšanai), Kiprā (pašlaik apstrādā tikai 
pieteikumus, kas iesniegti pirms 2020. 
gada novembra) un Maltā, un ka 12 
dalībvalstīs ir RBI shēmas — visas ar 
atšķirīgām ieguldījumu summām un 
iespējām un atšķirīgiem pārbaužu un 
procedūru standartiem; pauž nožēlu par to, 
ka šīs atšķirības varētu dalībvalstu vidū 
izraisīt sacensību par pieteikumu 
iesniedzējiem un draud radīt sacensību “par 
zemāko piedāvājumu” attiecībā uz 
pārbaudes standartiem un rūpīgas 
uzraudzības samazināšanu, lai palielinātu 
shēmas izmantošanu20;

8. norāda, ka trijās dalībvalstīs tiesību 
akti atļauj CBI shēmas, proti, Bulgārijā (lai 
gan Bulgārijas valdība ir iesniegusi tiesību 
aktu priekšlikumu savas CBI shēmas 
izbeigšanai), Kiprā un Maltā, un ka 12 
dalībvalstīs ir RBI shēmas — visas ar 
atšķirīgām ieguldījumu summām un 
iespējām un atšķirīgiem pārbaužu un 
procedūru standartiem; pauž nožēlu par to, 
ka šīs atšķirības varētu dalībvalstu vidū 
izraisīt sacensību par pieteikumu 
iesniedzējiem un draud radīt sacensību “par 
zemāko piedāvājumu” attiecībā uz 
pārbaudes standartiem un rūpīgas 
uzraudzības samazināšanu, lai palielinātu 
shēmas izmantošanu20;

_________________ _________________
20 EPRS EAVA pētījums, 57. lpp.; 
“Preventing abuse of residence by 
investment schemes to circumvent the 
CRS”, ESAO, 2018. gada 19. februāris.

20 EPRS EAVA pētījums, 57. lpp.; 
“Preventing abuse of residence by 
investment schemes to circumvent the 
CRS”, ESAO, 2018. gada 19. februāris.
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