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6. 3. 2013 B7-0082/196 

Pozměňovací návrh  196 
Giovanni La Via 
za skupinu PPE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může prostřednictvím prováděcích 

aktů členskému státu snížit nebo pozastavit 

měsíční nebo průběžné platby, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky: 

Komise může prostřednictvím prováděcích 

aktů členskému státu snížit nebo pozastavit 

měsíční nebo průběžné platby, pokud 
jedna nebo více základních součástí 
daného vnitrostátního kontrolního 
systému neexistuje nebo není účinná 
z důvodu závažnosti nebo přetrvávání 
zjištěných nedostatků nebo pokud 
neoprávněné platby nejsou získávány zpět 
s nezbytnou pečlivostí a je-li splněna 
jedna z těchto podmínek: 
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6. 3. 2013 B7-0082/197 

Pozměňovací návrh  197 
Giovanni La Via 
za skupinu PPE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jedna nebo více základních součástí 
daného vnitrostátního kontrolního 
systému neexistuje nebo není účinná 
z důvodu závažnosti nebo přetrvávání 
zjištěných nedostatků nebo neoprávněné 
platby nejsou získávány zpět s nezbytnou 
pečlivostí; 

vypouští se 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/198 

Pozměňovací návrh  198 
Giovanni La Via 
za skupinu PPE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nedostatky uvedené v písmeně a) jsou 

trvalé povahy a byly důvodem pro nejméně 

dva prováděcí akty podle článku 54 

o vyloučení výdajů daného členského státu 

z financování Unií, a 

b) výše uvedené nedostatky jsou buď 

trvalé povahy a byly důvodem pro nejméně 

dva prováděcí akty podle článku 54 

o vyloučení výdajů daného členského státu 

z financování Unií, nebo 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/199 

Pozměňovací návrh  199 
Giovanni La Via 
za skupinu PPE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Komise došla k závěru, že daný členský 

stát není schopen provést nezbytná opatření 
k bezodkladné nápravě situace. 

c) Komise došla k závěru, že daný členský 

stát není schopen bezodkladně provést 

nezbytná nápravná opatření v souladu 
s akčním plánem obsahujícím zřetelné 
ukazatele pokroku, který má být 
vypracován po konzultaci s Komisí. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/200 

Pozměňovací návrh  200 
Giovanni La Via 
za skupinu PPE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 

společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Článek 110 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 110a 

 Následné zveřejnění příjemců finančních 
prostředků z EZZF a EZFRV 

 Členské státy zajistí každoroční následné 
zveřejnění údajů o příjemcích finančních 
prostředků z EZZF a EZFRV. Přitom 
použijí obdobně článek 21 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1268/2012 ze dne 29. října 2012 o 
prováděcích pravidlech k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví 
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu 
Unie. 

Or. en 

 

 


