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10.4.2019 A8-0464/62

Pakeitimas 62
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šis reglamentas turėtų būti 
įgyvendinamas vykdant darbo programas. 
Atsižvelgiant į tai, kad siekiami tikslai yra 
vidutinio arba ilgojo laikotarpio tikslai, ir 
remiantis ilgainiui sukaupta patirtimi, 
darbo programų trukmė turėtų apimti 
keletą metų. Metines darbo programas 
pakeitus daugiametėmis darbo 
programomis sumažės tiek Komisijai, tiek 
valstybėms narėms tenkanti administracinė 
našta;

(14) Komisija turėtų priimti darbo 
programas siekiant įgyvendinti šį 
reglamentą. Atsižvelgiant į tai, kad 
siekiami tikslai yra vidutinio arba ilgojo 
laikotarpio tikslai, ir remiantis ilgainiui 
sukaupta patirtimi, darbo programų trukmė 
turėtų apimti keletą metų. Metines darbo 
programas pakeitus daugiametėmis darbo 
programomis sumažės tiek Komisijai, tiek 
valstybėms narėms tenkanti administracinė 
našta;

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/63

Pakeitimas 63
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/20119;

Išbraukta.

__________________
9 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/64

Pakeitimas 64
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant tinkamai reaguoti į 
politikos prioritetų pokyčius, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
iš dalies keičiamas rodiklių, pagal kuriuos 
nustatoma, ar pasiekti konkretūs 
Programos tikslai, sąrašas. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
rengiant deleguotuosius aktus, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o šiems sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

(17) siekiant tinkamai reaguoti į 
politikos prioritetų pokyčius, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
iš dalies keičiamas rodiklių, pagal kuriuos 
nustatoma, ar pasiekti konkretūs 
Programos tikslai, susiję su muitinės 
srities daugiamečio strateginio plano 
nustatymu ir atnaujinimu ir daugiamečių 
darbo programų nustatymu, sąrašas. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime1a dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

__________________
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1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/65

Pakeitimas 65
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija parengia ir nuolat 
atnaujina Muitinės daugiametį strateginį 
planą, kuriame išvardijamos visos 
užduotys, susijusios su Europos 
elektroninių sistemų plėtojimu ir veikimu, 
kiekvieną sistemą arba jos dalį priskirdama 
šioms kategorijoms:

1. Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas, parengiant ir atnaujinant 
muitinės srities daugiametį strateginį planą, 
kuriame išvardijamos visos užduotys, 
susijusios su Europos elektroninių sistemų 
plėtojimu ir veikimu, kiekvieną sistemą 
arba sistemos dalį priskirdama šioms 
kategorijoms:

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/66

Pakeitimas 66
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 108 straipsnyje 
nurodytas daugiametes darbo programas.

1. Daugiametės darbo programos, 
kaip nurodyta Finansinio reglamento 110 
straipsnyje, priimamos siekiant programos 
tikslų. Daugiametėse darbo programose 
visų pirma nustatomi siektini tikslai, 
tikėtini rezultatai, įgyvendinimo būdas ir 
bendra finansavimo plano suma. Jose taip 
pat išsamiai aprašomi finansuotini 
veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui 
skirta orientacinė lėšų suma ir 
pateikiamas preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/67

Pakeitimas 67
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija daugiametes darbo 
programas priima įgyvendinimo aktais. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
18 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
procedūros.

2. Komisija pagal 17 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas sudarant 
daugiametes darbo programas.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/68

Pakeitimas 68
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 14 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.

2. 12 straipsnio 1 dalyje, 13 
straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/69

Pakeitimas 69
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 12 straipsnio 1 
dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/70

Pakeitimas 70
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 14 straipsnio 2 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

6. Pagal 12 straipsnio 1 dalį, 13 
straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.
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10.4.2019 A8-0464/71

Pakeitimas 71
Anneleen Van Bossuyt
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu

Pranešimas A8-0464/2018
Maria Grapini
Bendradarbiavimo muitinių klausimais programa „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas, 
vadinamas programos „Muitinė“ 
komitetu. Tas komitetas – tai komitetas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų teksto suderinimas su bendru EP požiūriu, kaip nustatyta Pirmininkų 
sueigos pateiktuose horizontaliuose nurodymuose, taikomuose visiems DFP dokumentams.


