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6.3.2013 B7-0082/196 

Grozījums Nr.  196 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

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

2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts – 1. daĜa – ievaddaĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var 

samazināt vai uz laiku apturēt mēneša 

maksājumus vai starpmaksājumus 

dalībvalstij, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi: 

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var 

samazināt vai uz laiku apturēt mēneša 

maksājumus vai starpmaksājumus 

dalībvalstij, ja viens vai vairāki attiecīgās 
valsts kontroles sistēmas galvenie 
elementi nepastāv vai nav efektīvi 
konstatēto trūkumu nopietnības vai 
noturības dēĜ, vai arī nelikumīgie 
maksājumi netiek atgūti ar pienācīgu 
rūpību, un ja ir izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0082/197 

Grozījums Nr.  197 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

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

2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts – 1. daĜa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) viens vai vairāki attiecīgās valsts 
kontroles sistēmas galvenie elementi 
nepastāv vai nav efektīvi konstatēto 
trūkumu nopietnības vai noturības dēĜ, 
vai arī nelikumīgie maksājumi netiek 
atgūti ar pienācīgu rūpību; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.3.2013 B7-0082/198 

Grozījums Nr.  198 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

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

2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts – 1. daĜa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) šā punkta a) apakšpunktā minētie 

trūkumi ir ilgstoši un ir bijuši par iemeslu 

vismaz divu īstenošanas aktu pieĦemšanai 

saskaĦā ar 54. pantu, liedzot attiecīgās 

dalībvalsts izdevumiem saĦemt Savienības 

finansējumu; un 

b) vai nu iepriekš minētie trūkumi ir 

ilgstoši un ir bijuši par iemeslu vismaz divu 

īstenošanas aktu pieĦemšanai saskaĦā ar 

54. pantu, liedzot attiecīgās dalībvalsts 

izdevumiem saĦemt Savienības 

finansējumu; vai 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Grozījums Nr.  199 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

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

2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts – 1. daĜa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) Komisija secina, ka attiecīgā dalībvalsts 

tuvākajā laikā nespēs veikt vajadzīgos 

pasākumus situācijas labošanai. 

c) Komisija secina, ka attiecīgā dalībvalsts 

tuvākajā laikā nespēs veikt vajadzīgos 

koriăējošos pasākumus atbilstoši rīcības 
plānam ar skaidriem progresa radītājiem, 
ko noteiks, apspriežoties ar Komisiju. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Grozījums Nr.  200 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 

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

2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 110.a pants 

 ELGF un ELFLA atbalsta saĦēmēju 
ikgadēja ex post publiskošana 

 Dalībvalstis nodrošina ELGF un ELFLA 
atbalsta saĦēmēju ikgadēju ex post 
publiskošanu. To darot. tās pēc analoăijas 
piemēro 21. pantu Komisijas 2012. gada 
29. oktobra Deleăētajā regulā 
Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, piemērošanas noteikumiem. 

Or. en 

 

 


