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6.3.2013 B7-0082/196 

Pakeitimas  196 
Giovanni La Via 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
sumažinti m÷nesines arba tarpines išmokas 
arba sustabdyti jų mok÷jimą valstybei 
narei, jei tenkinamos visos toliau nurodytos 
sąlygos: 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
sumažinti m÷nesines arba tarpines išmokas 
arba sustabdyti jų mok÷jimą valstybei 
narei, jei n÷ra vieno arba kelių 
svarbiausių atitinkamos nacionalin÷s 
kontrol÷s sistemos elementų arba jie 
neveiksmingi d÷l aptiktų didelių arba 
nuolatinių trūkumų, arba nepakankamai 
siekiama susigrąžinti neteis÷tas išmokas ir 
jei tenkinama viena iš toliau nurodytų 
sąlygų: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/197 

Pakeitimas  197 
Giovanni La Via 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) n÷ra vieno arba kelių svarbiausių 
atitinkamos nacionalin÷s kontrol÷s 
sistemos elementų arba jie neveiksmingi 
d÷l aptiktų didelių arba nuolatinių 
trūkumų, arba nepakankamai siekiama 
susigrąžinti neteis÷tas išmokas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/198 

Pakeitimas  198 
Giovanni La Via 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) a punkte nurodyti trūkumai yra 
nuolatinio pobūdžio ir d÷l jų buvo pagal 54 
straipsnį priimti bent du įgyvendinimo 
aktai, kuriais nuspręsta atitinkamos 
valstyb÷s nar÷s išlaidų nefinansuoti 
Sąjungos l÷šomis, ir 

b) arba prieš tai nurodyti trūkumai yra 
nuolatinio pobūdžio ir d÷l jų buvo pagal 54 
straipsnį priimti bent du įgyvendinimo 
aktai, kuriais nuspręsta atitinkamos 
valstyb÷s nar÷s išlaidų nefinansuoti 
Sąjungos l÷šomis, arba 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Pakeitimas  199 
Giovanni La Via 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) Komisija padar÷ išvadą, kad atitinkama 
valstyb÷ nar÷s yra nepaj÷gi įgyvendinti 
priemones, kuriomis artimiausioje ateityje 
trūkumai būtų ištaisyti. 

(c) Komisija padar÷ išvadą, kad atitinkama 
valstyb÷ nar÷ yra nepaj÷gi artimiausioje 
ateityje pagal veiksmų planą įgyvendinti 
būtinas taisomąsias priemones, kurios 
apimtų aiškius pažangos rodiklius, 
nustatytus konsultuojantis su Komisija. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Pakeitimas  200 
Giovanni La Via 
PPE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – COM(2012) 0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) 
– 2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
110 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 110a straipsnis 

 EŽŪGF ir EŽŪFKP l÷šų gav÷jų ex post 
skelbimas 

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad kasmet ex 
post būtų skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP 
l÷šų gav÷jai. Tuo tikslu jos taip pat 
užtikrina, kad mutatis mutandis būtų 
taikomas 2012 m. spalio 29 d. Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1268/2012 d÷l Europos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 d÷l 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių taikymo taisyklių 21 
straipsnis. 

Or. en 

 
 


