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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/62

Pozměňovací návrh 62
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení by mělo být 
prováděno prostřednictvím pracovních 
programů. Vzhledem k střednědobé až 
dlouhodobé povaze plněných cílů a na 
základě dosavadních zkušeností by mělo 
být umožněno, aby pracovní programy 
zahrnovaly několik let. Přechod z ročních 
na víceleté pracovní programy sníží 
administrativní zátěž Komise a členských 
států.

(14) Komise by měla přijmout pracovní 
programy pro účely tohoto nařízení. 
Vzhledem k střednědobé až dlouhodobé 
povaze plněných cílů a na základě 
dosavadních zkušeností by mělo být 
umožněno, aby pracovní programy 
zahrnovaly několik let. Přechod z ročních 
na víceleté pracovní programy sníží 
administrativní zátěž Komise a členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/63

Pozměňovací návrh 63
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/20119.

vypouští se

__________________
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 
s. 13).

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/64

Pozměňovací návrh 64
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo možné přiměřeně 
reagovat na změny priorit politiky, měla by 
být na Komisi v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přenesena pravomoc přijímat akty, pokud 
jde o změnu seznamu ukazatelů pro měření 
plnění specifických cílů programu. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci Evropský parlament a Rada 
obdrží veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
přípravě aktů v přenesené pravomoci 
věnují.

(17) Aby bylo možné přiměřeně 
reagovat na změny priorit politiky, měla by 
být na Komisi v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přenesena pravomoc přijímat akty, pokud 
jde o změnu seznamu ukazatelů pro měření 
plnění specifických cílů programu, pokud 
jde o vypracování a aktualizaci víceletého 
strategického plánu pro oblast cel a pokud 
jde o vytvoření víceletých pracovních 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů.1a Zejména pak pro zajištění 
rovné účasti na vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci Evropský parlament 
a Rada obdrží veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
přípravě aktů v přenesené pravomoci 
věnují.

__________________
1a Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1.
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Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/65

Pozměňovací návrh 65
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje a průběžně 
aktualizuje víceletý strategický plán pro 
oblast cel, ve kterém jsou uvedeny všechny 
úkoly významné pro vývoj a provoz 
evropských elektronických systémů a 
každý systém nebo jeho část zatříděny 
jako:

1. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 17, aby 
doplnila toto nařízení vypracováním a 
aktualizací víceletého strategického plánu 
pro oblast cel, ve kterém jsou uvedeny 
všechny úkoly významné pro vývoj a 
provoz evropských elektronických systémů 
a každý systém nebo část systému 
zatříděny jako:

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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10.4.2019 A8-0464/66

Pozměňovací návrh 66
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se provádí 
prostřednictvím víceletých pracovních 
programů uvedených v článku 108 
finančního nařízení.

1. Pro účely tohoto programu se 
přijmou víceleté pracovní programy 
uvedené v článku 110 finančního nařízení. 
Tyto víceleté pracovní programy zejména 
stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku finančního plánu. Obsahují rovněž 
podrobný popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření a orientační harmonogram 
provádění.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.



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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/67

Pozměňovací návrh 67
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceletý pracovní program přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle čl. 18 odst. 2.

2. Komise přijme v souladu s 
článkem 17 akty v přenesené pravomoci, 
kterými se toto nařízení doplní stanovením 
víceletých pracovních programů.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/68

Pozměňovací návrh 68
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 14 odst. 2 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 1, čl. 13 
odst. 2 a v čl. 14 odst. 2 je svěřena Komisi 
do 31. prosince 2028.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/69

Pozměňovací návrh 69
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
14 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
12 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/70

Pozměňovací návrh 70
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 14 odst. 2 vstoupí v platnost, 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 
odst. 2 vstoupí v platnost, pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

10.4.2019 A8-0464/71

Pozměňovací návrh 71
Anneleen Van Bossuyt
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva A8-0464/2018
Maria Grapini
Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor s 
názvem „Výbor pro program Clo“. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Sladění textu o aktech v přenesené pravomoci s obecným přístupem EP stanoveným v 
horizontálních pokynech vydaných Konferencí předsedů a platných pro všechny dokumenty 
týkající se VFR.


