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6.3.2013 B7-0082/223 

Grozījums Nr.  223 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Helmut 

Scholz un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību — 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 galīgā redakcija/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1a) SaskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP būtu jāĦem vērā attīstības sadarbības 
mērėi, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un citu starptautisku 
organizāciju apstiprinātie mērėi. 
Pasākumiem, kas īstenoti saskaĦā ar šo 
regulu, nevajadzētu apdraudēt 
jaunattīstības valstu un jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu (VAV) pārtikas ražošanas 
jaudu un ilgtermiĦa nodrošinātību ar 
pārtiku, un tiem būtu jāveicina Savienības 
saistību izpilde klimata pārmaiĦu 
mazināšanas jomā. 

Or. en(Šis ir grozījums Nr. 1 no DEVE komitejas atzinuma.) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Grozījums Nr.  224 

Ingeborg Gräßle un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību — 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 galīgā redakcija/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts – 1. daĜa 

 

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:  

(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; 

 

(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 

(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, 
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ko noteiks, apspriežoties ar Komisiju.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Grozījums Nr.  225 

Ingeborg Gräßle un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību — 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 galīgā redakcija/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

56. pants – 3. punkts – 1. daĜa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ja līdzekĜu atgūšanas izmaksas, kas jau 

radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 

atgūstamo līdzekĜu summu vai 

(a) ja līdzekĜu atgūšanas izmaksas, kas jau 

radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz 

atgūstamo līdzekĜu summu; šo nosacījumu 
uzskata par izpildītu, ja no saĦēmēja 
atgūstamā summa viena maksājuma 
ietvaros nepārsniedz EUR 100, vai 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Grozījums Nr.  226 

Ingeborg Gräßle un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību — 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 galīgā redakcija/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 110.a pants 

  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 par Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, piemērošanas 
noteikumiem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Grozījums Nr.  227 

Jutta Haug un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības 

politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību — 2011/0288(COD) 

(COM(2011)0628 galīgā redakcija/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-

0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

65.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 65.a pants 

  Atsaukšana un samazināšana attiecībā uz 
maksājumiem par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi 

 Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja 
saskaĦā ar minēto pantu atbalstu atsauc 
un samazina Regulas … (Tiešie 
maksājumi) 2. nodaĜas III sadaĜā minēto 
saistību neizpildes dēĜ, atsaukto un 
samazināto maksājumu summa var 
pārsniegt minētajā nodaĜā noteikto 
maksājumu apjomu. 

Or. en 

 

 


