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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/62

Grozījums Nr. 62
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī regula būtu jāīsteno, izmantojot 
darba programmas. Izvirzīti vidēja termiņa 
un ilgtermiņa mērķi, un, lai izmantotu laika 
gaitā gūto pieredzi, jāparedz, ka darba 
programmas var ilgt vairākus gadus. Pāreja 
no gada uz daudzgadu darba programmām 
mazinās administratīvo slogu kā Komisijai, 
tā dalībvalstīm.

(14) Šīs regulas īstenošanas nolūkā 
Komisijai būtu jāpieņem darba 
programmas. Izvirzīti vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķi, un, lai izmantotu laika 
gaitā gūto pieredzi, jāparedz, ka darba 
programmas var ilgt vairākus gadus. Pāreja 
no gada uz daudzgadu darba programmām 
mazinās administratīvo slogu kā Komisijai, 
tā dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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10.4.2019 A8-0464/63

Grozījums Nr. 63
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/20119.

svītrots

__________________
9Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/64

Grozījums Nr. 64
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai pienācīgi reaģētu uz izmaiņām 
politikas prioritātēs, būtu jāparedz, ka 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu Komisijai deleģē 
pilnvaras pieņemt aktus, lai grozītu tādu 
rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra konkrētu 
programmas mērķu sasniegšanu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(17) Lai pienācīgi reaģētu uz izmaiņām 
politikas prioritātēs, būtu jāparedz, ka 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu Komisijai deleģē 
pilnvaras pieņemt aktus, lai grozītu tādu 
rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra konkrētu 
programmas mērķu sasniegšanu, attiecībā 
uz daudzgadu stratēģiskā plāna muitas 
jomā izstrādi un atjaunināšanu un 
attiecībā uz daudzgadu darba programmu 
noteikšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, arī ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

__________________
1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/65

Grozījums Nr. 65
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izstrādā un atjaunina 
daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā, 
kurā uzskaitīti visi uzdevumi, kas attiecas 
uz Eiropas elektronisko sistēmu izstrādi un 
ekspluatāciju un ar ko katra sistēma vai tās 
daļa tiek klasificēta kā:

1. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 17. pantu, lai papildinātu šo 
regulu, izstrādājot un atjauninot 
daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā, 
kurā uzskaitīti visi uzdevumi, kas attiecas 
uz Eiropas elektronisko sistēmu izstrādi un 
ekspluatāciju un ar ko katra sistēma vai 
sistēmas daļa tiek klasificēta kā:

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/66

Grozījums Nr. 66
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu īsteno ar daudzgadu 
darba programmām, kas minētas Finanšu 
regulas 108. pantā.

1. Programmas īstenošanas nolūkā 
pieņem Finanšu regulas 108. pantā minētās 
daudzgadu darba programmas. 
Daudzgadu darba programmās jo īpaši 
izklāsta īstenojamos mērķus, sagaidāmos 
rezultātus, īstenošanas metodi un 
finansēšanas plāna kopējo summu. Tajās 
iekļauj arī sīki izstrādātu aprakstu par 
finansējamām darbībām, norādi par 
katrai darbībai piešķirto summu un 
indikatīvu īstenošanas grafiku.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/67

Grozījums Nr. 67
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu darba programmas 
pieņem Komisija ar īstenošanas aktiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto 
procedūru.

2. Komisija saskaņā ar 17. pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai papildinātu šo 
regulu, nosakot daudzgadu darba 
programmas.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/68

Grozījums Nr. 68
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 14. panta 
2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 
1. punktā, 13. panta 2. punktā un 
14. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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10.4.2019 A8-0464/69

Grozījums Nr. 69
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 14. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 
1. punktā, 13. panta 2. punktā un 
14. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/70

Grozījums Nr. 70
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 14. panta 2. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 12. panta 1. punktu, 
13. panta 2. punktu un 14. panta 2. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.4.2019 A8-0464/71

Grozījums Nr. 71
Anneleen Van Bossuyt
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Ziņojums A8-0464/2018
Maria Grapini
Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja, kuras 
nosaukums ir “Muitas programmas 
komiteja”. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Teksta par deleģētajiem aktiem saskaņošana ar EP vispārējo nostāju, kas izklāstīta 
Priekšsēdētāju konferences sniegtajos horizontāla rakstura norādījumos un kas ir 
piemērojama visiem DFS dokumentu kopumiem.


