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6.3.2013 B7-0082/196 

Poprawka  196 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0082/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

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

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić 

płatności miesięczne lub płatności 

okresowe na rzecz państwa 

członkowskiego jeŜeli spełnione są 

wszystkie następujące warunki: 

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – zmniejszyć lub zawiesić 

płatności miesięczne lub płatności 

okresowe na rzecz państwa 

członkowskiego, jeŜeli co najmniej jeden 

kluczowy element przedmiotowego 

krajowego systemu kontroli nie istnieje 

lub działa nieskutecznie ze względu na 

wagę lub trwałość stwierdzonych 

nieprawidłowości, lub teŜ nieprawidłowe 

płatności nie są odzyskiwane z 

zachowaniem naleŜytej staranności, i 

jeŜeli spełniony jest jeden z następujących 

warunków: 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0082/197 

Poprawka  197 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0082/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

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

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) co najmniej jeden kluczowy element 

przedmiotowego systemu kontroli nie 

istnieje lub działa nieskutecznie ze 

względu na wagę lub trwałość 

stwierdzonych nieprawidłowości, lub teŜ 

nieprawidłowe płatności nie są 

odzyskiwane z zachowaniem naleŜytej 

staranności; 

skreślona 

Or. en 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0082/198 

Poprawka  198 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0082/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

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

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nieprawidłowości, o których mowa w lit. 

a), mają stały charakter i stanowiły 

podstawę przyjęcia co najmniej dwóch 

aktów wykonawczych na mocy art. 54 

stanowiących o wyłączeniu z finansowania 

unijnego wydatków poniesionych przez 

dane państwo członkowskie; oraz 

b) nieprawidłowości, o których mowa 

wyŜej, mają stały charakter i stanowiły 

podstawę przyjęcia co najmniej dwóch 

aktów wykonawczych na mocy art. 54 

stanowiących o wykluczeniu 

z finansowania unijnego wydatków 

poniesionych przez dane państwo 

członkowskie; lub 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Poprawka  199 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0082/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

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

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Komisja stwierdza, Ŝe dane państwo 

członkowskie nie jest w stanie wdroŜyć 

niezbędnych środków w celu zaradzenia 

tej sytuacji w bezpośredniej przyszłości. 

c) Komisja stwierdza, Ŝe dane państwo 

członkowskie nie jest w stanie wdroŜyć 

niezbędnych środków naprawczych w 

najbliŜszej przyszłości, zgodnie z planem 

działania zawierającym jasne wskaźniki 

postępu, który ma zostać ułoŜony w 

konsultacji z Komisją. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Poprawka  200 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0082/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

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

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 110a 

 Publikacja ex post wykazu beneficjentów 

funduszy EFRG i EFRROW 

 Państwa członkowskie zapewniają 

coroczną publikację ex post wykazu 

beneficjentów funduszy EFRG 

i EFRROW. Robiąc to stosują 

odpowiednio art. 21 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 

z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 

zasad stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do 

budŜetu ogólnego Unii. 

Or. en 

 

 


