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10.4.2019 A8-0464/62

Alteração 62
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento deve ser 
executado através de programas de 
trabalho. Tendo em conta a natureza, a 
médio e longo prazo, dos objetivos a 
alcançar, e com base na experiência 
adquirida ao longo do tempo, os programas 
de trabalho devem poder abranger vários 
anos. A transição de programas de trabalho 
anuais para programas de trabalho 
plurianuais reduzirá os encargos 
administrativos, tanto para a Comissão 
como para os Estados-Membros.

(14) A Comissão deve adotar programas 
de trabalho para efeitos do presente 
regulamento. Tendo em conta a natureza, a 
médio e longo prazo, dos objetivos a 
alcançar, e com base na experiência 
adquirida ao longo do tempo, os programas 
de trabalho devem poder abranger vários 
anos. A transição de programas de trabalho 
anuais para programas de trabalho 
plurianuais reduzirá os encargos 
administrativos, tanto para a Comissão 
como para os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/63

Alteração 63
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho9.

Suprimido

__________________
9 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/64

Alteração 64
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de responder adequadamente 
às alterações das prioridades políticas, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito à alteração da lista dos indicadores 
destinados a medir a realização dos 
objetivos específicos do Programa. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível dos peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre Legislar Melhor, de 
13 de abril de 2016. Em especial, a fim de 
assegurar uma participação equitativa na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
peritos do Parlamento Europeu e do 
Conselho têm sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

(17) A fim de responder adequadamente 
às alterações das prioridades políticas, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito à alteração da lista dos indicadores 
destinados a medir a realização dos 
objetivos específicos do Programa, bem 
como à elaboração e atualização de um 
plano estratégico plurianual para o 
domínio aduaneiro e ao estabelecimento 
de programas de trabalho plurianuais. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível dos peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre Legislar Melhor, de 
13 de abril de 20161-A. Em especial, a fim 
de assegurar uma participação equitativa na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
peritos do Parlamento Europeu e do 
Conselho têm sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
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atos delegados.

__________________

1-A JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/65

Alteração 65
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora e mantém 
atualizado um Plano Estratégico Plurianual 
para as Alfândegas, enumerando todas as 
tarefas relevantes para o desenvolvimento e 
a exploração dos sistemas eletrónicos 
europeus e classificando cada sistema ou 
parte dele, como:

1. A Comissão adota atos delegados 
em conformidade com o artigo 17.º, a fim 
de complementar o presente Regulamento 
através da elaboração e atualização de um 
plano estratégico plurianual para o domínio 
aduaneiro, enumerando todas as tarefas 
relevantes para o desenvolvimento e a 
exploração dos sistemas eletrónicos 
europeus e classificando cada sistema ou 
parte de um sistema, como:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/66

Alteração 66
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa deve ser executado 
através dos programas de trabalho 
plurianuais a que se refere o artigo 108.º 
do Regulamento Financeiro.

1. Os programas de trabalho 
plurianuais, tal como referidos no artigo 
110.º do Regulamento Financeiro, devem 
ser adotados para efeitos do Programa. Os 
programas de trabalho plurianuais devem 
definir, nomeadamente, os objetivos a 
atingir, os resultados esperados, o método 
de execução e o montante total do plano 
de financiamento. Devem ainda 
apresentar, de forma pormenorizada, uma 
descrição das ações a financiar, a 
indicação do montante atribuído a cada 
ação e um calendário indicativo de 
execução.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/67

Alteração 67
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar os 
programas de trabalho plurianuais por 
meio de atos de execução. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento a que 
se refere o artigo 18.º, n.º 2.

2. A Comissão deve adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 17.º, a fim de complementar o 
presente regulamento através da 
elaboração de programas de trabalho 
plurianuais.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/68

Alteração 68
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 2, é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2028.

2. O poder de adotar atos delegados a 
que se referem os artigos 12.º, n.º 1, 13.º, 
n.º 2, e 14.º, n.º 2, é conferido à Comissão 
até 31 de dezembro de 2028.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/69

Alteração 69
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se 
refere o artigo 14.º, n.º 2, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes a que se 
referem os artigos 12.º, n.º 1, 13.º, n.º 2, e 
o artigo 14.º, n.º 2, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/70

Alteração 70
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 14.º, n.º 2, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 12.º, n.º 1, 13.º, n.º 2, e 
14.º, n.º 2, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.
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10.4.2019 A8-0464/71

Alteração 71
Anneleen Van Bossuyt
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatório A8-0464/2018
Maria Grapini
Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um 
Comité designado «Comité do Programa 
Alfândega». Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto sobre os atos delegados com as linhas gerais do 
PE, tal como estabelecido nas instruções horizontais dadas pela Conferência dos Presidentes 
e aplicáveis a todos os dossiês do QFP.


