
AM\1182322BG.docx PE631.632v01-00

BG Единство в многообразието BG

10.4.2019 A8-0464/62

Изменение 62
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент следва 
да бъде изпълняван чрез работни 
програми. Предвид на средно- до 
дългосрочното естество на 
преследваните цели и с оглед на опита, 
натрупан с времето, работните програми 
следва да може да обхващат няколко 
години. Преминаването от годишни към 
многогодишни работни програми ще 
доведе до намаление на 
административната тежест както за 
Комисията, така и за държавите членки.

(14) Комисията следва да приема 
работни програми за целите на 
настоящия регламент. Предвид на 
средно- до дългосрочното естество на 
преследваните цели и с оглед на опита, 
натрупан с времето, работните програми 
следва да може да обхващат няколко 
години. Преминаването от годишни към 
многогодишни работни програми ще 
доведе до намаление на 
административната тежест както за 
Комисията, така и за държавите членки.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/63

Изменение 63
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигурят еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета 9.

заличава се

__________________
9 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13)

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/64

Изменение 64
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се реагира по подходящ 
начин на промените в политическите 
приоритети, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да изменя списъка 
с показатели за измерване на степента 
на постигане на конкретните цели на 
Програмата. От особено значение е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
провеждани в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(17) За да се реагира по подходящ 
начин на промените в политическите 
приоритети, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да изменя списъка 
с показатели за измерване на степента 
на постигане на конкретните цели на 
Програмата във връзка със създаването 
и обновяването на многогодишния 
стратегически план за митническата 
област и във връзка със създаването 
на многогодишните работни 
програми. От особено значение е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
провеждани в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.1а. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
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експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________
1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.



AM\1182322BG.docx PE631.632v01-00

BG Единство в многообразието BG

10.4.2019 A8-0464/65

Изменение 65
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията съставя и редовно 
обновява Многогодишния 
стратегически план за митниците 
(МГСП-М), в който се посочват всички 
задачи във връзка с разработването и 
експлоатацията на европейските 
електронни системи и в който всяка 
система или част от система се определя 
като:

1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 17, 
като допълва настоящия регламент 
чрез създаването и обновяването на 
многогодишен стратегически план за 
митническата област, в който се 
посочват всички задачи във връзка с 
разработването и експлоатацията на 
европейските електронни системи и в 
който всяка система или част от система 
се определя като:

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/66

Изменение 66
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява чрез 
многогодишните работни програми по 
член 108 от Финансовия регламент.

1. Многогодишните работни 
програми, посочени в член 110 от 
Финансовия регламент, следва да се 
приемат за целите на програмата. В 
многогодишните работни програми се 
определят по-специално целите, 
които ще се преследват, очакваните 
резултати, методът на изпълнение и 
общата стойност на плана за 
финансиране. В работните програми 
се описват подробно и дейностите, 
които ще бъдат финансирани, 
посочва се сумата, отделена за всяка 
дейност, и индикативен график за 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/67

Изменение 67
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Многогодишните работни 
програми се приемат от Комисията 
посредством актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
по процедурата по член 18, параграф 
2.

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 17, 
като допълва настоящия регламент 
чрез създаването на многогодишните 
работни програми.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/68

Изменение 68
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове по член 14, 
параграф 2 се предоставя на Комисията 
за срок до 31 декември 2028 г.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове по член 12, 
параграф 1, член 13, параграф 2 и 
член 14, параграф 2 се предоставя на 
Комисията за срок до 31 декември 
2028 г.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/69

Изменение 69
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегираното правомощие по 
член 14, параграф 2 може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегирано 
правомощие. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегираното правомощие по 
член 12, параграф 1, член 13, 
параграф 2 и член 14, параграф 2 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегирано 
правомощие. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.



AM\1182322BG.docx PE631.632v01-00

BG Единство в многообразието BG

10.4.2019 A8-0464/70

Изменение 70
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 14, параграф 2, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът са представили 
възражения в срок от два месеца след 
уведомяването за този акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 12, параграф 1, член 13, 
параграф 2 и член 14, параграф 2, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
са представили възражения в срок от 
два месеца след уведомяването за този 
акт на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.
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10.4.2019 A8-0464/71

Изменение 71
Анелен Ван Босойт
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад A8-0464/2018
Мария Грапини
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Процедура на комитета

1. Комисията се подпомага от 
комитет, наричан „Комитет по 
програма „Митници“. Това е 
комитет по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011. ГЛАВА 
VIІ

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на текста относно делегираните актове с общата 
линия на ЕП, както е посочено в хоризонталните инструкции, дадени от 
Председателския съвет и приложими към всички досиета на МФР.


