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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju1 aptuveni 1 % no ES IKP ir saistīts ar aizdomīgām 
finanšu darbībām. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un legalizētu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu izmantošana terorisma finansēšanai nopietni apdraud ES ekonomiku, finanšu sistēmu 
plašākā nozīmē un ES iedzīvotāju drošību. Tādēļ ļoti svarīgi ir efektīvi ES līmeņa pasākumi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu.

Komisijas priekšlikums izveidot jaunu decentralizētu aģentūru — Iestādi nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (AMLA) — izriet no 2020. gada 
maija Rīcības plāna attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai2 un ir daļa no četru tiesību aktu 
priekšlikumu kopuma, ar ko Komisija iepazīstināja 2021. gada jūlijā. Saskaņā ar šo 
priekšlikumu AMLA būtu atbildīga par valstu uzraudzības iestāžu koordinēšanu, lai 
nodrošinātu ES noteikumu pareizu un konsekventu piemērošanu, un par atbalsta sniegšanu 
finanšu ziņu vākšanas vienībām, lai uzlabotu to analītisko kapacitāti un spēju sniegt efektīvu 
finanšu informāciju izmantošanai tiesībaizsardzības jomā. Tā arī tieši uzraudzītu dažas 
riskantākās finanšu iestādes, kuras darbojas vairākās dalībvalstīs vai attiecībā uz kurām 
nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu tūlītēju risku.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikuma galvenos mērķus un ir pārliecināts, ka 
AMLA var palīdzēt uzlabot aizdomīgu darījumu atklāšanu un novērst nepilnības, ko pašlaik 
izmanto noziedznieki un teroristi. Tomēr saskaņā ar savu pieeju dosjē par decentralizētām 
aģentūrām viņš uzskata, ka priekšlikuma politikas saturs būtu jāizskata atbildīgajām 
komitejām.

Atzinuma projektā galvenā uzmanība veltīta jomām, kurās pievienoto vērtību var sniegt 
Budžeta komiteja, it īpaši attiecībā uz finanšu noteikumiem, pārvaldības noteikumiem un 
noteikumiem par ziņošanu un izvērtēšanu, lai nodrošinātu pienācīgu parlamentāro kontroli. 
Atzinuma sagatavotājs priekšlikumu izvērtēja, it īpaši, ņemot vērā 2019. gada Schoepflin 
ziņojumu3, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo 
paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un vienoto pieeju4, un finanšu pamatregulu, ar 
ko reglamentē decentralizētās aģentūras5.

Ietekme uz budžetu un finanšu noteikumi

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu AMLA līdz 2025. gada beigām būs pilnībā jānodrošina ar 
nepieciešamajiem resursiem, lai tā 2026. gada sākumā varētu sākt tiešu uzraudzību. Tiek lēsts, 
ka tad AMLA izdevumi būs 45,6 miljoni EUR gadā un ka tajā strādās 250 darbinieki. Šī 
aģentūra tiks daļēji pašfinansēta ar iekasētās maksas palīdzību, kā tas ir dažu jau izveidoto 
aģentūru, piemēram, Eiropas Zāļu aģentūras, gadījumā. Komisija plāno, ka 75 % no aģentūras 
ieņēmumiem tiks iegūti no maksas, ko iekasēs no vienībām, uz kurām attiecas noteikumi par 

1 Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju attiecīgais skaitlis svārstās robežās no 0,7 % līdz 1,28 % no IKP. Sk.: 
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf.
2 Komisijas Paziņojums par Rīcības plānu attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (2020/C 164/06), C/2020/2800: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03).
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LV.html.
4 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0715.

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LV.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
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nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un cīņu pret terorisma finansēšanu 
(t. s. atbildīgie subjekti), un atlikušie 25 % — no ES budžeta. ES budžeta ieguldījums nāks no 
1. izdevumu kategorijas rezerves, kas ir vērtējams atzinīgi, jo tādējādi AMLA izveide tiešā 
veidā neietekmēs esošās programmas vai citas izdevumu pozīcijas.

Atzinuma sagatavotājs ierosina virkni mērķtiecīgu grozījumu, lai: a) uzsvērtu nepieciešamību 
šai aģentūrai nodrošināt resursus atbilstoši tās uzdevumiem un pienākumiem un nepieciešamo 
autonomiju attiecībā uz līgumdarbinieku pieņemšanu darbā, ņemot vērā Eiropas Prokuratūras 
agrīnās problēmas personāla komplektēšanā, b) nodrošinātu, ka maksa tiek aprēķināta tā, lai 
tā radītu stabilu ieņēmumu plūsmu un līdz ar to paredzamību attiecībā uz ES budžetu, un 
c) palielinātu visu AMLA ieņēmumu pārredzamību. Diskusijās par AMLA pilnvaru tvērumu 
būs svarīgi paturēt prātā jebkādu izmaiņu ietekmi uz budžetu un apsvērt iespējamu papildu 
resursu rašanas iespējas.

Pārvaldība, parlamentārā kontrole un izvērtēšana

Atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus tehniskāka rakstura grozījumus, lai nodrošinātu, ka 
AMLA regulas noteikumi pilnībā atbilst vienotās pieejas principiem. Tie ietver Komisijas veto 
tiesību atcelšanu attiecībā uz izpildvaldes pieņemtajiem administratīvajiem un budžeta 
lēmumiem gadījumos, kad tai jebkurā gadījumā ir balsstiesības saskaņā ar standartpraksi 
aģentūru pārvaldībā. Autonomija budžeta un administratīvo lēmumu pieņemšanā ir svarīga, 
lai nodrošinātu šīs iestādes efektivitāti.

Citu grozījumu mērķis ir pastiprināt parlamentāro kontroli un pārskatatbildību attiecībā uz 
daudzgadu plānošanu un iestādes priekšsēdētāja iecelšanu un nodrošināt, ka reizi piecos gados 
pilnībā tiek izvērtēts tās sniegums, lai garantētu ES līdzekļu efektīvu izlietošanu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju un 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noziedzības un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu pārrobežu raksturs apdraud 
Savienības finanšu sistēmas centienus 
novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un terorisma finansēšanu. Šis 
jautājums ir jārisina Savienības līmenī, 
izveidojot iestādi, kas būtu atbildīga par 
saskaņotu noteikumu īstenošanas 
veicināšanu. Turklāt šai iestādei būtu 
jāīsteno saskaņota pieeja, lai stiprinātu 

(2) Noziedzības un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu pārrobežu raksturs apdraud 
Savienības finanšu sistēmas centienus 
novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, terorisma finansēšanu un 
organizēto noziedzību. Šis jautājums ir 
jārisina Savienības līmenī, izveidojot 
iestādi, kas būtu atbildīga par saskaņotu 
noteikumu īstenošanas veicināšanu. 
Turklāt šai iestādei būtu jāīsteno saskaņota 
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Savienības pašreizējo NILL/TFN 
preventīvo regulējumu un jo īpaši NILL 
novēršanas uzraudzību un sadarbību starp 
finanšu ziņu vākšanas vienībām. Šai pieejai 
būtu jāmazina atšķirības valstu tiesību 
aktos un uzraudzības praksē un jāievieš 
struktūras, kas noteiktā veidā veicina 
iekšējā tirgus netraucētu darbību, un tādēļ 
tai būtu jābalstās uz LESD 114. pantu.

pieeja, lai stiprinātu Savienības pašreizējo 
NILL/TFN preventīvo regulējumu un jo 
īpaši NILL novēršanas uzraudzību un 
sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas 
vienībām. Šai pieejai būtu jāmazina 
atšķirības valstu tiesību aktos un 
uzraudzības praksē un jāievieš struktūras, 
kas noteiktā veidā veicina iekšējā tirgus 
netraucētu darbību, un tādēļ tai būtu 
jābalstās uz LESD 114. pantu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Jo īpaši saistībā ar Krievijas 
militāro agresiju pret Ukrainu un 
pieņemtajiem lēmumiem piemērot finanšu 
sankcijas, iesaldēt aktīvus un veikt citus 
ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret 
privātpersonām un vienībām no Krievijas 
Federācijas, un jebkādās iespējamās 
nākotnes situācijās, kurās šādi pasākumi 
varētu tikt piemēroti pret privātpersonām 
un vienībām no trešām valstīm, iestādei 
būtu jāuzrauga un jāatbalsta šādu 
pasākumu īstenošana iekšējā tirgū, īpašu 
uzmanību pievēršot kriptoaktīvu 
transfertiem, jo tiem ir būtiska nozīme 
iespējamos centienos apiet ierobežojošus 
pasākumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Gan tiešas, gan netiešas atbildīgo 
subjektu uzraudzības kompetenču 
apvienošana, kā arī FIU atbalsta un 
sadarbības mehānisma darbība ir 

(6) Gan tiešas, gan netiešas atbildīgo 
subjektu uzraudzības kompetenču 
apvienošana, kā arī FIU atbalsta un 
sadarbības mehānisma darbība ir 
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vispiemērotākais veids, kā nodrošināt 
uzraudzību un FIU sadarbību Savienības 
līmenī. Tas būtu jāpanāk, izveidojot 
iestādi, kurā būtu jāapvieno neatkarība un 
augsta līmeņa tehniskā kompetence un 
kura būtu jāizveido saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes 
un Eiropas Komisijas Kopīgo paziņojumu 
un Vienoto pieeju par decentralizētām 
aģentūrām32.

vispiemērotākais veids, kā nodrošināt 
uzraudzību un FIU sadarbību Savienības 
līmenī. Tas būtu jāpanāk, izveidojot 
iestādi, kurā būtu jāapvieno neatkarība un 
augsta līmeņa tehniskā kompetence. Šī 
iestāde būtu jāizveido un jāpārvalda 
saskaņā ar principiem, kas izklāstīti 
Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes un Eiropas Komisijas Kopīgajā 
paziņojumā un Vienotajā pieejā par 
decentralizētām aģentūrām32.

__________________ __________________
32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_lv.
pdf.

32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_lv.
pdf.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Starp iestādi un uzņēmēju 
dalībvalsti būtu jānoslēdz mītnes 
nolīgums, kurā būtu paredzēti mītnes 
vietas izveides nosacījumi, kā arī 
priekšrocības, ko dalībvalsts piešķir 
iestādei un tās personālam.

(7) Noteikumi par iestādes mītnes 
vietu būtu jānosaka mītnes nolīgumā starp 
iestādi un uzņēmēju dalībvalsti. Šajā 
nolīgumā būtu jānosaka mītnes vietas 
izveides nosacījumi un telpas un 
aprīkojums, kas šai dalībvalstij 
jānodrošina iestādei un tās personālam. 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Eiropas 
Savienības Padomes un Eiropas 
Komisijas Kopīgo paziņojumu un Vienoto 
pieeju par decentralizētām aģentūrām, 
pieņemot lēmumu par iestādes mītnes 
vietu, būtu jāņem vērā decentralizēto 
aģentūru ģeogrāfiskās izplatības 
vēlamība.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Iestādes pilnvarām būtu jāļauj tai 
dažādos veidos uzlabot NILL/TFN 
uzraudzību Savienībā. Attiecībā uz 
atlasītiem atbildīgajiem subjektiem iestādei 
būtu jānodrošina grupas mēroga atbilstība 
prasībām, kuras noteiktas NILL/TFN 
regulējumā un visos citos juridiski 
saistošajos Savienības aktos, kas finanšu 
iestādēm uzliek ar NILL/TFN saistītus 
pienākumus. Turklāt iestādei būtu jāveic 
periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
visiem finanšu subjektu uzraudzītājiem ir 
pietiekami resursi un pilnvaras, kas 
vajadzīgas tiem noteikto uzdevumu 
izpildei. Iestādei būtu jāsekmē NILL 
novēršanas uzraudzības kolēģiju darbība 
un jāveicina uzraudzības prakses 
konverģence un augsti uzraudzības 
standarti. Attiecībā uz nefinanšu subjektu 
uzraudzītājiem, tostarp pašregulējuma 
struktūrām (attiecīgā gadījumā), iestādei 
būtu jākoordinē uzraudzības standartu un 
prakses salīdzinošā izvērtēšana un 
jāpieprasa nefinanšu subjektu 
uzraudzītājiem izmeklēt iespējamos 
NILL/TFN prasību pārkāpumus. Turklāt 
iestādei būtu jākoordinē FIU kopīgo 
analīžu veikšana un finanšu ziņu vākšanas 
vienībām jādara pieejami IT un mākslīgā 
intelekta pakalpojumi un rīki drošai 
informācijas apmaiņai, arī mitinot 
platformu FIU.net.

(8) Iestādes pilnvarām būtu jāļauj tai 
dažādos veidos uzlabot NILL/TFN 
uzraudzību Savienībā. Attiecībā uz 
atlasītiem atbildīgajiem subjektiem iestādei 
būtu jānodrošina grupas mēroga atbilstība 
prasībām, kuras noteiktas NILL/TFN 
regulējumā un visos citos juridiski 
saistošajos Savienības aktos, kas finanšu 
iestādēm uzliek ar NILL/TFN saistītus 
pienākumus. Turklāt iestādei būtu jāveic 
periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
visiem finanšu subjektu uzraudzītājiem ir 
pietiekami resursi un pilnvaras, kas 
vajadzīgas tiem noteikto uzdevumu 
izpildei. Iestādei būtu jāsekmē NILL 
novēršanas uzraudzības kolēģiju darbība 
un jāveicina uzraudzības prakses 
konverģence un augsti uzraudzības 
standarti. Attiecībā uz nefinanšu subjektu 
uzraudzītājiem, tostarp pašregulējuma 
struktūrām (attiecīgā gadījumā), iestādei 
būtu jākoordinē uzraudzības standartu un 
prakses salīdzinošā izvērtēšana un 
jāpieprasa nefinanšu subjektu 
uzraudzītājiem izmeklēt iespējamos 
NILL/TFN prasību pārkāpumus. Turklāt 
iestādei būtu jākoordinē FIU kopīgo 
analīžu veikšana un finanšu ziņu vākšanas 
vienībām jādara pieejami IT un mākslīgā 
intelekta pakalpojumi un rīki drošai 
informācijas apmaiņai, arī mitinot 
platformu FIU.net. Iestādes spēja īstenot 
savu pilnvarojumu ir atkarīga no FIU 
sadarbības dalībvalstīs. Lai nodrošinātu, 
ka FIU var efektīvi veikt savu darbu, ir 
svarīgi, lai tām būtu nepieciešamie resursi 
un spēja. Tādēļ iestādei būtu jāspēj 
organizēt vizītes uz vietas dalībvalstīs, 
ņemot vērā katru atsevišķo gadījumu un 
ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, lai sniegtu FIU papildu 
atbalstu un norādījumus.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu iestādei uzticēto 
uzdevumu faktisku izpildi un efektīvu un 
objektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, 
iestādē ir jāizveido stabila pārvaldības 
struktūra. Ņemot vērā iestādei uzticēto 
uzdevumu sarežģītību un daudzveidību gan 
uzraudzības, gan FIU jomā, lēmumus nevar 
pieņemt viena pārvaldības struktūra, kā tas 
bieži notiek decentralizēto aģentūru 
gadījumā. Noteiktu veidu lēmumi, 
piemēram, lēmumi par kopēju instrumentu 
pieņemšanu, ir jāpieņem attiecīgo iestāžu 
vai FIU pārstāvjiem, ievērojot LESD 
paredzētos balsošanas noteikumus, 
savukārt dažiem citiem lēmumiem, 
piemēram, lēmumiem attiecībā uz 
atsevišķiem atlasītiem atbildīgajiem 
subjektiem vai atsevišķām iestādēm, ir 
vajadzīga mazāka lēmumu pieņemšanas 
struktūra, kuras locekļiem būtu jāievēro 
atbilstīga pārskatatbildības kārtība. Tādēļ 
iestādes sastāvā vajadzētu būt Valdei un 
Izpildvaldei, ko veido pieci neatkarīgi, uz 
pilnu slodzi strādājoši locekļi un iestādes 
priekšsēdētājs.

(37) Lai nodrošinātu iestādei uzticēto 
uzdevumu faktisku izpildi un efektīvu un 
objektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, 
iestādē ir jāizveido stabila pārvaldības 
struktūra. Ņemot vērā iestādei uzticēto 
uzdevumu sarežģītību un daudzveidību gan 
uzraudzības, gan FIU jomā, lēmumus nevar 
pieņemt viena pārvaldības struktūra, kā tas 
bieži notiek decentralizēto aģentūru 
gadījumā. Noteiktu veidu lēmumi, 
piemēram, lēmumi par kopēju instrumentu 
pieņemšanu, ir jāpieņem attiecīgo iestāžu 
vai FIU pārstāvjiem, ievērojot LESD 
paredzētos balsošanas noteikumus, 
savukārt citi lēmumi, piemēram, lēmumi, 
kas adresēti atsevišķiem atlasītiem 
atbildīgajiem subjektiem vai atsevišķām 
iestādēm, būtu jāpieņem mazākai lēmumu 
pieņemšanas struktūrai, kuras locekļiem 
būtu jāievēro atbilstīga pārskatatbildības 
kārtība. Tādēļ iestādes sastāvā vajadzētu 
būt Valdei un Izpildvaldei, ko veido pieci 
neatkarīgi, uz pilnu slodzi strādājoši locekļi 
un iestādes priekšsēdētājs.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai lēmumu pieņemšanas process 
noritētu raiti, uzdevumi būtu skaidri 
jāsadala: Valdei FIU sastāvā būtu jālemj 
par attiecīgajiem pasākumiem finanšu ziņu 
vākšanas vienībām, savukārt Valdei 
uzraudzības sastāvā būtu jālemj par 
deleģētajiem aktiem, pamatnostādnēm un 
līdzīgiem pasākumiem attiecībā uz 
atbildīgajiem subjektiem. Valdei 
uzraudzības sastāvā būtu arī jāspēj sniegt 

(39) Lai lēmumu pieņemšanas process 
noritētu raiti, uzdevumi būtu skaidri 
jāsadala: Valdei FIU sastāvā būtu jālemj 
par attiecīgajiem pasākumiem finanšu ziņu 
vākšanas vienībām, savukārt Valdei 
uzraudzības sastāvā būtu jālemj par 
deleģētajiem aktiem, pamatnostādnēm un 
līdzīgiem pasākumiem attiecībā uz 
atbildīgajiem subjektiem. Valdei 
uzraudzības sastāvā būtu arī jāspēj sniegt 
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atzinumu vai ieteikumu Izpildvaldei par 
visiem kopējo uzraudzības komandu 
ierosinātajiem lēmumu projektiem 
attiecībā uz atsevišķiem atlasītiem 
atbildīgajiem subjektiem. Ja šāds atzinums 
vai ieteikums nav sniegts, lēmumi būtu 
jāpieņem Izpildvaldei. Ja Izpildvalde, 
pieņemot galīgo lēmumu, atkāpjas no 
ieteikuma, ko sniegusi Valde uzraudzības 
sastāvā, tai būtu rakstiski jāpaskaidro šādas 
rīcības iemesli.

atzinumu vai ieteikumu Izpildvaldei, pirms 
tā pieņem kopējo uzraudzības komandu 
ierosinātus lēmumus, kas adresēti 
atsevišķiem atlasītiem atbildīgajiem 
subjektiem. Ja šāds atzinums vai ieteikums 
nav sniegts, lēmumi būtu jāpieņem 
Izpildvaldei. Ikreiz, kad Izpildvalde, 
pieņemot galīgo lēmumu, atkāpjas no 
ieteikuma, ko sniegusi Valde uzraudzības 
sastāvā, tai būtu rakstiski jāpaskaidro šādas 
rīcības iemesli.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai balsotu un pieņemtu lēmumus, 
katrai dalībvalstij vajadzētu būt vienam 
balsstiesīgam pārstāvim. Tāpēc publisko 
iestāžu vadītājiem būtu jāieceļ pastāvīgs 
pārstāvis kā Valdes uzraudzības sastāva 
balsstiesīgs loceklis. Alternatīvā veidā 
atkarībā no attiecīgās Valdes sanāksmes 
lēmuma vai darba kārtības dalībvalsts 
publiskās iestādes var lemt par ad hoc 
pārstāvi. Praktiskā kārtība saistībā ar 
Valdes locekļu lēmumu pieņemšanu un 
balsošanu uzraudzības sastāvā būtu 
jānosaka Valdes reglamentā, kas jāizstrādā 
iestādei.

(40) Lai balsotu un pieņemtu lēmumus, 
katrai dalībvalstij vajadzētu būt vienam 
balsstiesīgam pārstāvim. Tāpēc publisko 
iestāžu vadītājiem būtu vai nu jāieceļ 
pastāvīgs pārstāvis kā Valdes uzraudzības 
sastāva balsstiesīgs loceklis, vai arī 
jānolemj par ad hoc pārstāvi — atkarībā 
no attiecīgās Valdes sanāksmes lēmuma 
vai darba kārtības. Praktiskā kārtība 
saistībā ar Valdes locekļu lēmumu 
pieņemšanu un balsošanu uzraudzības 
sastāvā būtu jānosaka Valdes reglamentā, 
kas jāizstrādā iestādei.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Valdes sanāksmes būtu jāvada 
iestādes priekšsēdētājam, kuram ir 
balsstiesības, ja lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Komisijai 
vajadzētu būt Valdes loceklim bez 

(41) Valdes sanāksmes būtu jāvada 
iestādes priekšsēdētājam, kuram ir 
balsstiesības, ja lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Komisijai 
vajadzētu būt Valdes loceklim bez 
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balsstiesībām. Lai izveidotu labu sadarbību 
ar citām attiecīgajām iestādēm, Valdei 
vajadzētu būt iespējai uzņemt arī citus 
novērotājus bez balsstiesībām, piemēram, 
pārstāvi no vienotā uzraudzības 
mehānisma un katras no trim Eiropas 
uzraudzības iestādēm (EBI, EAAPI un 
EVTI) uzraudzības sastāvā un Eiropolu, 
EPPO un Eurojust Valdes FIU sastāvā, ja 
tiek apspriesti vai pieņemti lēmumi par 
jautājumiem, kas ietilpst to attiecīgajās 
pilnvarās. Lai nodrošinātu raitu lēmumu 
pieņemšanas procesu, Valdes lēmumi būtu 
jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, 
izņemot lēmumus par regulatīvu un 
īstenošanas tehnisko standartu projektiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, kas būtu 
jāpieņem ar dalībvalstu pārstāvju 
kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar 
LESD paredzētajiem balsošanas 
noteikumiem.

balsstiesībām. Lai izveidotu labu sadarbību 
ar citām attiecīgajām iestādēm, Valdei 
vajadzētu būt iespējai uzņemt arī citus 
novērotājus bez balsstiesībām. Valdei jo 
īpaši būtu jāuzaicina pārstāvis no vienotā 
uzraudzības mehānisma un katras no trim 
Eiropas uzraudzības iestādēm (EBI, 
EAAPI un EVTI) uzraudzības sastāvā un 
no Eiropola, EPPO un Eurojust Valdes 
FIU sastāvā, ja tiek apspriesti vai izlemti 
jautājumi, kas ietilpst to attiecīgajās 
pilnvarās. Lai nodrošinātu raitu lēmumu 
pieņemšanas procesu, Valdes lēmumi būtu 
jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, 
izņemot lēmumus par regulatīvu un 
īstenošanas tehnisko standartu projektiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, kas būtu 
jāpieņem ar dalībvalstu pārstāvju 
kvalificētu balsu vairākumu saskaņā ar 
LESD paredzētajiem balsošanas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Iestādes pārvaldības struktūrai 
vajadzētu būt Izpildvaldei, ko veido 
iestādes priekšsēdētājs un pieci uz pilnu 
slodzi strādājoši locekļi, kurus, 
pamatojoties uz Komisijas izveidotu 
kandidātu sarakstu, ieceļ Valde. Lai 
nodrošinātu ātru un efektīvu lēmumu 
pieņemšanas procesu, Izpildvaldei 
vajadzētu būt atbildīgai par visu iestādes 
uzdevumu plānošanu un izpildi, izņemot 
gadījumus, kad konkrēti lēmumi ir skaidri 
uzticēti Valdei. Lai nodrošinātu 
objektivitāti un lēmumu pieņemšanas 
procesa pienācīgu ātrumu atlasīto 
atbildīgo subjektu tiešas uzraudzības jomā, 
Izpildvaldei būtu jāpieņem visi saistošie 
lēmumi, kas adresēti atlasītiem 
atbildīgajiem subjektiem. Turklāt 
Izpildvaldei kopā ar Komisijas pārstāvi 

(42) Iestādes pārvaldības struktūrai 
vajadzētu būt Izpildvaldei, ko veido 
iestādes priekšsēdētājs un pieci uz pilnu 
slodzi strādājoši locekļi, kurus, 
pamatojoties uz Komisijas izveidotu 
kandidātu sarakstu, ieceļ Valde. Lai 
nodrošinātu ātru un efektīvu lēmumu 
pieņemšanas procesu, Izpildvaldei 
vajadzētu būt atbildīgai par visu iestādes 
uzdevumu plānošanu un izpildi, izņemot 
gadījumus, kad konkrēti lēmumi ir skaidri 
uzticēti Valdei. Lai nodrošinātu, ka 
lēmumu pieņemšanas process atlasīto 
atbildīgo subjektu tiešas uzraudzības jomā 
ir objektīvs un ātrs, Izpildvaldei būtu 
jāpieņem visi saistošie lēmumi, kas 
adresēti atlasītiem atbildīgajiem 
subjektiem. Turklāt Izpildvaldei kopā ar 
Komisijas pārstāvi vajadzētu būt kolektīvi 
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vajadzētu būt kolektīvi atbildīgai par 
iestādes administratīvajiem un budžeta 
lēmumiem. Komisijas piekrišana būtu 
jāsaņem, ja Izpildvalde pieņem lēmumus 
saistībā ar iestādes budžeta pārvaldību, 
iepirkumu, pieņemšanu darbā un revīziju, 
ņemot vērā, ka daļa no iestādes 
finansējuma tiks nodrošināta no 
Savienības budžeta.

atbildīgai par iestādes administratīvajiem 
un budžeta lēmumiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai varētu ātri pieņemt lēmumus, 
visi Izpildvaldes lēmumi, ieskaitot 
lēmumus, kuros Komisijai ir balsstiesības, 
būtu jāpieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu, un vienāda balsu sadalījuma 
gadījumā izšķirošā balss ir 
priekšsēdētājam. Lai nodrošinātu iestādes 
pareizu finanšu pārvaldību, attiecībā uz 
lēmumiem, kas saistīti ar budžetu, 
administrāciju un pieņemšanu darbā, 
būtu jāsaņem Komisijas piekrišana. 
Izpildvaldes balsstiesīgie locekļi, izņemot 
priekšsēdētāju, būtu jāizraugās Valdei, 
pamatojoties uz Komisijas izveidotu 
kandidātu sarakstu.

(43) Lai varētu ātri pieņemt lēmumus, 
visi Izpildvaldes lēmumi, ieskaitot 
lēmumus, kuros Komisijai ir balsstiesības, 
būtu jāpieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu, un vienāda balsu sadalījuma 
gadījumā izšķirošā balss ir 
priekšsēdētājam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu iestādes neatkarīgu 
darbību, visiem pieciem Izpildvaldes 
locekļiem un iestādes priekšsēdētājam būtu 
jārīkojas neatkarīgi un visas Savienības 
interesēs. Gan pilnvaru termiņa laikā, gan 
pēc tā viņiem būtu jāizturas godprātīgi un 

(44) Lai nodrošinātu iestādes neatkarīgu 
darbību, visiem pieciem Izpildvaldes 
locekļiem un iestādes priekšsēdētājam būtu 
jārīkojas neatkarīgi un visas Savienības 
interesēs. Gan pilnvaru termiņa laikā, gan 
pēc tā viņiem būtu jāizturas godprātīgi un 
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diskrēti attiecībā uz konkrētu amatu vai 
priekšrocību pieņemšanu. Lai neradītu 
iespaidu, ka Izpildvaldes loceklis varētu 
izmantot savu iestādes Izpildvaldes locekļa 
statusu ar nolūku pēc pilnvaru termiņa 
beigām ieņemt augsta ranga amatu 
privātajā sektorā, un novērstu jebkādus 
interešu konfliktus pēc nodarbinātības 
publiskajā sektorā, būtu jāievieš 
nogaidīšanas periods attiecībā uz visiem 
pieciem Izpildvaldes locekļiem, kā arī 
iestādes priekšsēdētāju.

diskrēti attiecībā uz konkrētu amatu vai 
priekšrocību pieņemšanu. Lai nepieļautu 
to, ka Izpildvaldes loceklis varētu izmantot 
savu statusu ar nolūku pēc pilnvaru termiņa 
beigām ieņemt augsta ranga amatu 
privātajā sektorā, un novērstu jebkādus 
interešu konfliktus pēc nodarbinātības 
publiskajā sektorā, attiecībā uz visiem 
pieciem Izpildvaldes locekļiem, to skaitā 
iestādes priekšsēdētāju, būtu jāievieš 
nogaidīšanas periods, nosakot, ka viņi 
nedrīkst veikt algotu darbu atlasītos 
atbildīgajos subjektos vai pildīt kādu citu 
lomu, kas var izraisīt interešu konfliktu 
vai situāciju, kuru varētu objektīvi 
uzskatīt par interešu konfliktu. 
Noteikumiem par interešu konfliktu 
novēršanu un pārvaldību, kuri jāpieņem 
Valdei, jo īpaši būtu jānodrošina, ka 
iestādes augstākā līmeņa pārstāvji savu 
pilnvaru laikā vai pēc tam neapdraud tās 
integritāti. Pieņemot šos noteikumus, 
Valdei būtu pienācīgi jāņem vērā Eiropas 
Ombuda ieteikumi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Iestādes izpilddirektors būtu jāieceļ 
Izpildvaldei, pamatojoties uz Komisijas 
izveidotu kandidātu sarakstu. Iestādes 
izpilddirektoram vajadzētu būt iestādes 
augstākajai administratīvajai 
amatpersonai, kas nodrošina iestādes 
ikdienas pārvaldību un atbild par budžeta 
pārvaldību, iepirkumu, pieņemšanu darbā 
un personāla komplektēšanu.

(46) Iestādes izpilddirektors būtu jāieceļ 
Izpildvaldei, pamatojoties uz Komisijas 
izveidotu kandidātu sarakstu, kurā ievērots 
dzimumu līdzsvara princips. Iestādes 
izpilddirektoram vajadzētu būt atbildīgam 
par iestādes ikdienas pārvaldību, budžeta 
pārvaldību, iepirkumu, pieņemšanu darbā 
un personāla komplektēšanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
48. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai garantētu iestādes pienācīgu 
darbību, finansējums būtu jānodrošina, 
apvienojot maksas, kas tiek iekasētas no 
noteiktiem atbildīgajiem subjektiem, un 
ieguldījumu no Savienības budžeta 
atkarībā no uzdevumiem un funkcijām. 
Iestādes budžetam vajadzētu būt daļai no 
Savienības budžeta, ko, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, apstiprina 
budžeta lēmējinstitūcija. Iestādei būtu 
jāiesniedz Komisijai apstiprināšanai 
budžeta projekts un iekšējie finanšu 
noteikumi.

(48) Iestāde būtu jānodrošina ar 
nepieciešamajiem finanšu un 
cilvēkresursiem un aprīkojumu, lai tā 
varētu īstenot mērķus, uzdevumus un 
pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo 
regulu. Lai nodrošinātu to, ka iestāde var 
elastīgi reaģēt uz vajadzībām pēc 
cilvēkresursiem, jo īpaši būtu jāgarantē 
tās autonomija attiecībā uz 
līgumdarbinieku pieņemšanu darbā. Lai 
garantētu iestādes pienācīgu darbību, 
finansējums būtu jānodrošina, apvienojot 
maksas, kas tiek iekasētas no noteiktiem 
atbildīgajiem subjektiem, un ieguldījumu 
no Savienības budžeta. Iestādes budžetam 
vajadzētu būt daļai no Savienības budžeta. 
Lēmums par iemaksu no Savienības 
budžeta būtu jāpieņem budžeta 
lēmējinstitūcijai, izmantojot budžeta 
procedūru. Šajā nolūkā iestādei būtu 
jāiesniedz Komisijai ieņēmumu un 
izdevumu tāme. Tai arī pēc apspriešanās 
ar Komisiju būtu jāpieņem finanšu 
noteikumi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka iestāde var 
pildīt arī atbildīgo subjektu tiešas un 
netiešas uzraudzības uzdevumus, būtu 
jāievieš atbilstošs maksu noteikšanas un 
iekasēšanas mehānisms. Attiecībā uz 
maksām, kas tiek iekasētas no atlasītiem 
atbildīgajiem subjektiem un noteiktiem 
neatlasītiem atbildīgajiem subjektiem, to 
aprēķināšanas metodika un maksu 
iekasēšanas process būtu jāizstrādā ar 
Komisijas deleģēto aktu. Metodikai 
vajadzētu būt balstītai uz tieši un netieši 
uzraudzīto subjektu risku, kā arī to 

(49) Lai nodrošinātu, ka iestāde var 
pildīt arī atbildīgo subjektu tiešas un 
netiešas uzraudzības uzdevumus, būtu 
jāievieš atbilstošs pārredzams maksu 
noteikšanas un iekasēšanas mehānisms. 
Attiecībā uz maksām, kas tiek iekasētas no 
atlasītiem atbildīgajiem subjektiem un 
noteiktiem neatlasītiem atbildīgajiem 
subjektiem, to aprēķināšanas metodika un 
maksu iekasēšanas process būtu jāizstrādā 
ar Komisijas deleģēto aktu. Metodikai 
vajadzētu būt balstītai uz tieši un netieši 
uzraudzīto subjektu risku, kā arī to 
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apgrozījumu vai ieņēmumiem. apgrozījumu vai ieņēmumiem. Noteiktajai 
metodikai būtu jānodrošina iestādei 
pietiekami un stabili ieņēmumi un līdz ar 
to no Savienības budžeta veiktās iemaksas 
paredzamība.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Noteikumiem par iestādes budžeta 
izveidi un izpildi, kā arī iestādes gada 
pārskatu iesniegšanu būtu jāatbilst 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
2019/71536 noteikumiem attiecībā uz 
sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un uz 
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
veikto izmeklēšanu efektivitāti.

(50) Noteikumiem par iestādes budžeta 
izveidi un izpildi, kā arī iestādes gada 
pārskatu iesniegšanu būtu jāatbilst 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
2019/71536 noteikumiem, tostarp attiecībā 
uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un uz 
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
veikto izmeklēšanu efektivitāti.

__________________ __________________
36 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2019/715 (2018. gada 18. decembris) par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas 
izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom 
līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 70. pantā (OV L 122, 
10.5.2019., 1. lpp.).

36 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2019/715 (2018. gada 18. decembris) par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas 
izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom 
līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 70. pantā (OV L 122, 
10.5.2019., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai novērstu un efektīvi apkarotu 
iekšējo krāpšanu, korupciju vai jebkādu 
citu nelikumīgu darbību iestādē, tai būtu 
jāpiemēro Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar 
Eiropas Prokuratūru un uz Eiropas 
Biroja krāpšanas apkarošanai veikto 

(51) Lai novērstu un efektīvi apkarotu 
iekšējo krāpšanu, korupciju vai jebkādu 
citu nelikumīgu darbību iestādē, tai būtu 
jāpiemēro Regula (ES, Euratom) Nr. 
883/2013. Iestādei būtu jāpievienojas 
iestāžu nolīgumam par iekšējo 
izmeklēšanu, ko veic OLAF, kuram 
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izmeklēšanu efektivitāti. Iestādei būtu 
jāpievienojas iestāžu nolīgumam par 
iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF, kuram 
vajadzētu spēt veikt pārbaudes uz vietas tā 
kompetences jomā.

vajadzētu spēt veikt pārbaudes uz vietas tā 
kompetences jomā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
64.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64a) Pēc iestādes izveides Komisijai ik 
pēc pieciem gadiem būtu jāizvērtē iestādes 
darbības rezultāti saistībā ar tās 
pilnvarojumu, mērķiem, uzdevumiem un 
atrašanās vietu(-ām). Šajā izvērtēšanā cita 
starpā būtu jāpārbauda, vai iestādes 
finanšu un cilvēkresursi ir atbilstoši, īpaši 
ņemot vērā ietekmi, ko uz organizētās 
noziedzības un teroristu grupējumiem 
atstāj tas, ka tiem tiek atņemti aktīvi un 
likvīdi. Katrā otrajā izvērtēšanā Komisijai 
būtu rūpīgi jāpārbauda iestādes sasniegtie 
rezultāti. Šajā pārbaudē būtu jāņem vērā 
Savienības nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas sistēmas 
efektivitāte kopumā un iestādes sadarbība 
ar citām struktūrām un aģentūrām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicinot uzraudzības konverģenci 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas novēršanas jomā 
visā iekšējā tirgū;

(d) veicinot uzraudzības konverģenci 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanas un terorisma finansēšanas un 
organizētās noziedzības apkarošanas jomā 
visā iekšējā tirgū;

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pārraudzīt un atbalstīt aktīvu 
iesaldēšanu saskaņā ar Savienības 
ierobežojošajiem pasākumiem iekšējā 
tirgū;

(f) pārraudzīt un atbalstīt aktīvu 
iesaldēšanu saskaņā ar Savienības 
ierobežojošajiem pasākumiem iekšējā 
tirgū, īpašu uzmanību pievēršot 
kriptoaktīvu transfertiem;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) organizēt vizītes uz vietas 
dalībvalstīs, ņemot vērā katru atsevišķo 
gadījumu un ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm, lai sniegtu FIU 
papildu atbalstu un norādījumus;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā 
minētajiem uzraudzības iestāžu vadītājiem 
katrā dalībvalstī ir viena balss, un viņi 
vienojas par vienu kopīgu pārstāvi katrā 
sanāksmē un balsošanas procedūrā. 
Minētais kopīgais pārstāvis ir ad hoc 
balsstiesīgais loceklis šādā sanāksmē vai 
balsošanas procedūrā. Publiskās iestādes 
dalībvalstī var vienoties arī par vienu 
pastāvīgu kopīgu pārstāvi, kas būs 
pastāvīgs balsstiesīgais loceklis. Ja 
jautājumi, kas jāapspriež Valdei 
uzraudzības sastāvā, attiecas uz vairāku 
publisku iestāžu kompetenci, ad hoc vai 

Šā punkta pirmās daļas b) punktā 
minētajiem uzraudzības iestāžu vadītājiem 
katrā dalībvalstī ir viena kopīga balss, un 
viņi ieceļ vienu kopīgu pārstāvi — vai nu 
pastāvīgu balsstiesīgu pārstāvi, vai arī 
ad hoc balsstiesīgu pārstāvi — dalībai 
konkrētā sanāksmē vai balsošanas 
procedūrā. Ja jautājumi, kas jāapspriež 
Valdei uzraudzības sastāvā, attiecas uz 
vairāku publisku iestāžu kompetenci, 
kopīgajam pārstāvim var pievienoties 
pārstāvis no ne vairāk kā divām citām 
publiskām iestādēm, kuram nav 
balsstiesību.
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pastāvīgam balsstiesīgajam loceklim var 
pievienoties ne vairāk kā divu citu 
publisku iestāžu pārstāvis bez 
balsstiesībām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra publiskā iestāde, kurai saskaņā ar ad 
hoc vai pastāvīgu vienošanos ir balsstiesīgs 
loceklis, atbild par augsta līmeņa 
aizvietotāja izvirzīšanu amatam no tās 
darbinieku vidus, lai viņš varētu aizvietot 
otrajā daļā minēto Valdes balsstiesīgo 
locekli, ja minētā persona nevar ierasties.

Katra publiskā iestāde, kurai saskaņā ar ad 
hoc vai pastāvīgu vienošanos ir balsstiesīgs 
loceklis, atbild par aizvietotāja iecelšanu 
no tās darbinieku vidus, lai viņš varētu 
aizvietot otrajā daļā minēto Valdes 
balsstiesīgo locekli, ja minētā persona 
nevar ierasties.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
52. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu piecu Izpildvaldes locekļu 
pilnvaru termiņš ir četri gadi. 12 mēnešu 
periodā pirms iestādes priekšsēdētāja un 
piecu Izpildvaldes locekļu četru gadu 
pilnvaru termiņa beigām Valde abos 
sastāvos vai mazākā komitejā, kas 
izraudzīta no Valdes locekļiem, ietverot 
Komisijas pārstāvi, veic Izpildvaldes 
darbības rezultātu novērtēšanu. Veicot šo 
novērtēšanu, ņem vērā Izpildvaldes locekļu 
darbības rezultātu izvērtējumu un iestādes 
turpmākos uzdevumus un risināmos 
jautājumus. Pamatojoties uz novērtējumu, 
Valde abos sastāvos var vienu reizi 
pagarināt pilnvaru termiņu.

4. Visu piecu Izpildvaldes locekļu 
pilnvaru termiņš ir četri gadi. 12 mēnešu 
periodā pirms iestādes priekšsēdētāja un 
piecu Izpildvaldes locekļu četru gadu 
pilnvaru termiņa beigām Valde abos 
sastāvos vai mazāka komiteja, kas 
izraudzīta no Valdes locekļiem un kas 
ietver Komisijas pārstāvi, veic Izpildvaldes 
darbības rezultātu novērtēšanu. Veicot šo 
novērtēšanu, ņem vērā Izpildvaldes locekļu 
darbības rezultātus un iestādes turpmākos 
uzdevumus un risināmos jautājumus. 
Pamatojoties uz novērtējumu, Valde abos 
sastāvos var vienu reizi atjaunot viņu 
pilnvaru termiņu.

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
52. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Viena gada laikā pēc amata 
pilnvaru beigām bijušajiem Izpildvaldes 
locekļiem, arī iestādes priekšsēdētājam, ir 
aizliegts veikt algotu profesionālo darbību:

7. Divu gadu laikā pēc amata pilnvaru 
beigām bijušajiem Izpildvaldes locekļiem, 
arī iestādes priekšsēdētājam, ir aizliegts 
veikt algotu profesionālo darbību:

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
53. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) katru gadu līdz 30. novembrim, 
pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, pieņemt vienotā 
programmdokumenta projektu un līdz 
nākamā gada 31. janvārim to nosūtīt 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai informācijai, ietverot arī jebkuru 
citu dokumenta atjaunināto versiju;

(a) katru gadu līdz 30. novembrim, 
pamatojoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, pieņemt vienotā 
programmdokumenta projektu saskaņā ar 
54. pantu un līdz nākamā gada 
31. janvārim to nosūtīt Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
informācijai, ietverot arī jebkuru citu 
dokumenta atjaunināto versiju;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu līdz 30. novembrim 
Izpildvalde pieņem vienoto 
programmdokumentu, kurā ietverts 
daudzgadu plāns un gada darba 
programma, pamatojoties uz 
izpilddirektora iesniegtu projektu un ņemot 
vērā Komisijas atzinumu, un — attiecībā 
uz daudzgadu plānu — pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu. Izpildvalde to iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai.

1. Katru gadu līdz 30. novembrim 
Izpildvalde pieņem vienoto 
programmdokumentu, kurā ietverts 
daudzgadu plāns un gada darba 
programma, pamatojoties uz 
izpilddirektora iesniegtu projektu un ņemot 
vērā Komisijas atzinumu, un — attiecībā 
uz daudzgadu plānu — pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu. Ja Izpildvalde nolemj 
neņemt vērā Komisijas atzinuma 
elementus, tā sniedz attiecīgu detalizētu 
pamatojumu. Pienākums sniegt detalizētu 
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pamatojumu attiecas arī uz elementiem, 
kurus ar to notikušās apspriešanās laikā 
izvirzījis Eiropas Parlaments. Izpildvalde 
vienoto programmdokumentu nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas pārstāvim ir balsstiesības 
ikreiz, kad tiek apspriesti un izlemti 
jautājumi, kas attiecas uz 53. panta 
4. punkta a)–l) apakšpunktu. Pieņemot 
53. panta 4. punkta f) un g) apakšpunktā 
minētos lēmumus, Komisijas pārstāvim ir 
viena balss. Lēmumus, kas minēti 
53. panta 4. punkta b)–e) un h)–
l) apakšpunktā, var pieņemt tikai tad, ja 
Komisijas pārstāvis sniedz pozitīvu 
balsojumu. Lai pieņemtu 53. panta 
4. punkta a) apakšpunktā minētos 
lēmumus, Komisijas pārstāvja piekrišana 
ir vajadzīga tikai par tiem lēmuma 
elementiem, kas nav saistīti ar iestādes 
gada un daudzgadu darba programmu.

2. Komisijas pārstāvim ir balsstiesības 
ikreiz, kad tiek apspriesti un izlemti 
jautājumi, kas attiecas uz 53. panta 
4. punkta a)–l) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes priekšsēdētāju izraugās, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām, atzītu reputāciju un pieredzi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā 
arī citu attiecīgu kvalifikāciju, atklātā 
atlases procedūrā, ko publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija 

1. Iestādes priekšsēdētāju izraugās, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām, atzītu reputāciju un pieredzi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā 
arī citu attiecīgu kvalifikāciju, atklātā 
atlases procedūrā, ko publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iestādes 
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izveido divu kvalificētu iestādes 
priekšsēdētāja amata kandidātu sarakstu. 
Padome pēc Eiropas Parlamenta 
apstiprinājuma saņemšanas pieņem 
īstenošanas lēmumu par iestādes 
priekšsēdētāja iecelšanu.

priekšsēdētājam nav iepriekšējas 
kriminālas sodāmības. Komisija, pienācīgi 
ņemot vērā dzimumu līdzsvara principu, 
izveido divu kvalificētu iestādes 
priekšsēdētāja amata kandidātu sarakstu. 
Sarakstā iekļautos kandidātus uzaicina 
uzstāties Padomē un Eiropas Parlamenta 
atbildīgajās komitejās. Padome pēc tam, 
kad ir saņēmusi Eiropas Parlamenta 
piekrišanu, pieņem īstenošanas lēmumu 
par iestādes priekšsēdētāja iecelšanu. Ja 
Eiropas Parlaments uzskata, ka neviens 
no sarakstā iekļautajiem kandidātiem 
pietiekamā mērā neatbilst šajā punktā 
izklāstītajām prasībām, atklāto atlases 
procedūru sāk no jauna.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektors veic savus 
pienākumus Savienības interesēs un 
neatkarīgi no jebkādām īpašām interesēm.

2. Izpilddirektors(-e) veic savus 
pienākumus Savienības interesēs un 
neatkarīgi no jebkādām īpašām interesēm.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) iestādes ieņēmumu un izdevumu 
tāmes projekta sagatavošanu un tās budžeta 
izpildi;

(i) iestādes ieņēmumu un izdevumu 
tāmes projekta sagatavošanu vienotā 
programmdokumenta projekta ietvaros 
saskaņā ar 66. pantu un tās budžeta izpildi 
saskaņā ar 67. pantu;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – l apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) iestādes ieņēmumu un izdevumu 
tāmes projekta kā iestādes vienotā 
programmdokumenta daļas sagatavošanu 
saskaņā ar 66. pantu un iestādes budžeta 
izpildi saskaņā ar 67. pantu;

svītrots

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpilddirektors izlemj, vai ir 
nepieciešams izvietot vienu vai vairākus 
darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs, 
lai iestādes uzdevumu izpilde būtu efektīva 
un produktīva. Pirms lēmuma pieņemšanas 
par vietējā biroja izveidi izpilddirektors 
saņem Komisijas, Izpildvaldes un 
attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iepriekšēju 
piekrišanu. Lēmumā norāda darbības, kas 
vietējā birojā jāveic tā, lai izvairītos no 
nevajadzīgām izmaksām un iestādes 
administratīvo funkciju dublēšanās. Ar 
attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) noslēdz 
mītnes nolīgumu.

3. Izpilddirektors izlemj, vai ir 
nepieciešams izvietot vienu vai vairākus 
darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs, 
lai iestādes uzdevumu izpilde būtu efektīva 
un produktīva. Pirms lēmuma pieņemšanas 
par vietējā biroja izveidi izpilddirektors 
saņem Komisijas, Izpildvaldes un 
attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iepriekšēju 
piekrišanu. Lēmumā norāda darbības, kas 
vietējā birojā jāveic tā, lai izvairītos no 
nevajadzīgām izmaksām un iestādes 
administratīvo funkciju dublēšanās. Ar 
attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) noslēdz 
atbilstošu nolīgumu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
64. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādu šā punkta pirmās daļas b) un 
c) punktā minēto ieņēmumu summu un 
izcelsmi iekļauj iestādes gada pārskatos 
un sīki izklāsta 68. panta 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā par iestādes 
budžeta un finanšu pārvaldību.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
65. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iekasējamo maksu aprēķina tā, lai 
iestādei nodrošinātu pietiekamus un 
stabilus ieņēmumus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc katra otrā izvērtējuma tiek 
novērtēti iestādes sasniegtie rezultāti 
attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un 
uzdevumiem, kā arī tas, vai iestādes 
darbības turpināšana joprojām ir pamatota, 
ņemot vērā šos mērķus, pilnvaras un 
uzdevumus.

3. Katrā otrajā izvērtēšanā Komisija 
rūpīgi pārbauda iestādes sasniegtos 
rezultātus attiecībā uz tās mērķiem, 
pilnvarojumu un uzdevumiem, kā arī to, 
vai iestādes darbības turpināšana joprojām 
ir pamatota, ņemot vērā šos mērķus, 
pilnvarojumu, uzdevumus un pilnvaras. 
Šajā pārbaudē pienācīgi ņem vērā 
Savienības nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas sistēmas 
efektivitāti kopumā un iestādes sadarbību 
ar citām struktūrām un aģentūrām.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Iestādes nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršanai izveide un grozījumu izdarīšana Regulās (ES) 
Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010

Atsauces COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)

Atbildīgās komitejas
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON
4.10.2021

LIBE
4.10.2021

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
4.10.2021

Atzinuma sagatavotājs(-a)
       Iecelšanas datums

Niclas Herbst
20.12.2021

58. pants – kopīgā komiteju procedūra
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       
20.1.2022

Izskatīšana komitejā 28.2.2022

Pieņemšanas datums 17.5.2022

Galīgais balsojums +:
–:
0:
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2
0
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