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10.4.2019 A8-0464/62

Amendement 62
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening moet ten uitvoer 
worden gelegd door middel van 
werkprogramma's. Gelet op het 
middellange- tot langetermijnkarakter van 
de nagestreefde doelstellingen en rekening 
houdende met de eerder opgedane ervaring 
moeten de werkprogramma's meerdere 
jaren kunnen bestrijken. De overschakeling 
van jaarlijkse naar meerjarige 
werkprogramma's zal de administratieve 
lasten voor de Commissie en de lidstaten 
verlichten.

(14) De Commissie moet voor de 
doeleinden van deze verordening 
werkprogramma's vaststellen. Gelet op het 
middellange- tot langetermijnkarakter van 
de nagestreefde doelstellingen en rekening 
houdende met de eerder opgedane ervaring 
moeten de werkprogramma's meerdere 
jaren kunnen bestrijken. De overschakeling 
van jaarlijkse naar meerjarige 
werkprogramma's zal de administratieve 
lasten voor de Commissie en de lidstaten 
verlichten.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/63

Amendement 63
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om eenvormige voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
te waarborgen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/20119 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Schrappen

__________________
9 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/64

Amendement 64
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om op passende wijze in te spelen 
op veranderingen in de beleidsprioriteiten, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de lijst van indicatoren 
waarmee de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van het 
programma wordt gemeten, te wijzigen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

(17) Om op passende wijze in te spelen 
op veranderingen in de beleidsprioriteiten, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de lijst van indicatoren 
waarmee de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van het 
programma wordt gemeten, te wijzigen, 
om het strategisch meerjarenplan op het 
gebied van douane vast te stellen en bij te 
werken, en om de meerjarige 
werkprogramma's vast te stellen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
20161 bis. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
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deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

__________________
1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/65

Amendement 65
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een strategisch 
meerjarenplan voor douane op en werkt 
dit regelmatig bij; het plan bevat een lijst 
van alle taken die van belang zijn voor de 
ontwikkeling en exploitatie van Europese 
elektronische systemen, waarbij elk 
systeem, of onderdeel ervan, is ingedeeld 
als:

1. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 
handelingen vast tot aanvulling van deze 
verordening door de vaststelling en het 
bijwerken van een strategisch 
meerjarenplan op het gebied van douane, 
dat een lijst bevat van alle taken die van 
belang zijn voor de ontwikkeling en 
exploitatie van Europese elektronische 
systemen, waarbij elk systeem, of 
onderdeel van een systeem, is ingedeeld 
als:

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/66

Amendement 66
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma wordt uitgevoerd 
door middel van meerjarige 
werkprogramma's als bedoeld in 
artikel 108 van het Financieel Reglement.

1. Voor de doeleinden van het 
programma worden meerjarige 
werkprogramma's als bedoeld in 
artikel 110 van het Financieel Reglement 
vastgesteld. De meerjarige 
werkprogramma's bevatten in het 
bijzonder de te verwezenlijken 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
wijze van tenuitvoerlegging en het totale 
bedrag van de beschikbare financiering. 
Zij bevatten ook een gedetailleerde 
omschrijving van de te financieren acties, 
een indicatie van het voor elke actie 
toegewezen bedrag en een indicatief 
tijdschema voor de uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/67

Amendement 67
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De meerjarige werkprogramma's 
worden door de Commissie vastgesteld 
door middel van uitvoeringshandelingen. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
procedure vastgesteld.

2. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 
handelingen vast tot aanvulling van deze 
verordening door de vaststelling van 
meerjarige werkprogramma's.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/68

Amendement 68
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 14, lid 2, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028.

2. De in artikel 12, lid 1, artikel 13, 
lid 2, en artikel 14, lid 2, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/69

Amendement 69
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 12, lid 1, artikel 13, lid 2, 
en artikel 14, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/70

Amendement 70
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 14, lid 
2, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.
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10.4.2019 A8-0464/71

Amendement 71
Anneleen Van Bossuyt
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Verslag A8-0464/2018
Maria Grapini
Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité, het "Comité Douane-
programma" genoemd. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en

Motivering

Om de tekst over gedelegeerde handelingen af te stemmen op de algemene lijn van het 
Europees Parlement als beschreven in de horizontale instructies die door de Conferentie van 
voorzitters zijn gegeven en die van toepassing zijn op alle MFK-dossiers.


