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Pozměňovací návrh 1
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze 
dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
č. 339/9355,
__________________
5 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou 
Průběžné hodnocení programu Clo 2013 
(KOM(2011)0537 v konečném znění),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že celní unie je 
jedním z hlavních milníků evropské 
integrace;

A. vzhledem k tomu, že celní unie je 
jedním z hlavních milníků evropské 
integrace a základem pro volný pohyb 
zboží, hospodářský rozvoj a růst na 
vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že celní unie je 
jedním z hlavních milníků evropské
integrace;

A. vzhledem k tomu, že účinná celní unie 
je jedním ze základních kamenů
evropského integračního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že cla, jsou vhodně 
umístěna na hranicích, mohou účinně 
přispívat k tomu, že do EU bude vstupovat 
jen bezpečné zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Matteo Salvini
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že cla mají i nadále 
důležitou úlohu při zajišťování 
finančních zájmů EU, i když úloha výběru 
cel v posledních letech klesla;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že nejnovější 
události týkající se bezpečnosti leteckých 
nákladů ukazují, že důraz kladený na 
bezpečnost je oprávněný a že celní správy
musí být i nadále ostražité vůči hrozbám 
terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že dovoz 
padělaného nebo pirátského zboží do EU 
vede ke ztrátě příjmů a porušuje práva 
duševního vlastnictví; vzhledem k tomu, 
že padělání výrobků může představovat 
závažné riziko pro bezpečnost a zdraví 
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evropských spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cla jsou 
charakterizována především stále
rostoucím objemem dovozu, vývozu a 
tranzitních transakcí, a proto má 
mimořádný význam účinné řízení rizik;

C. vzhledem k tomu, že cla se dnes 
potýkají se stále rostoucím objemem
dovozu, vývozu a tranzitních transakcí, 
zatímco zdroje zůstávají omezené, a proto 
má mimořádný význam účinné řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že hladký, 
jednoduchý a dobře fungující systém cel 
je rozhodující faktor, který dokáže 
usnadnit mobilitu zboží a obchodu na 
vnitřním trhu zejména pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. domnívá se, že celní kodex 
Společenství, který byl přijat v roce 2008, 
byl vysoce ambiciózní z hlediska lhůt, a 
zastává názor, že se musí tento nový návrh 
skutečně zaměřit na posílení stávající 
situace a přinášet jednoznačnou přidanou 
hodnotu hospodářským subjektům v EU, 
a zejména malým a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že modernizace cel by 
měla mít vysokou politickou prioritu, 
neboť cla představují významný příspěvek 
k hospodářské konkurenceschopnosti a 
k bezpečnosti EU;

1. je přesvědčen, že modernizace cel by 
měla mít vysokou politickou prioritu, 
neboť dobře fungující, účinná a 
zjednodušená celní řízení představují 
významný příspěvek k hospodářské 
konkurenceschopnosti, ke spolehlivým 
obchodním vztahům se třetími zeměmi a 
k bezpečnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že modernizace cel by 
měla mít vysokou politickou prioritu, 
neboť cla představují významný příspěvek 

1. je přesvědčen, že modernizace strategie
v oblasti cel Evropské unie a celních 
nástrojů na této úrovni by měla mít 
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k hospodářské konkurenceschopnosti a 
k bezpečnosti EU;

vysokou politickou prioritu, neboť cla 
představují významný příspěvek 
k hospodářské konkurenceschopnosti a 
k bezpečnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že modernizace cel by 
měla mít vysokou politickou prioritu, 
neboť cla představují významný příspěvek 
k hospodářské konkurenceschopnosti a
k bezpečnosti EU;

1. je přesvědčen, že modernizace cel by 
měla mít vysokou politickou prioritu 
a rozpočet odpovídající těmto ambicím, 
neboť politika v oblasti cel zacílená na 
budoucnost představuje významný 
příspěvek k celosvětové hospodářské 
konkurenceschopnosti EU; zdůrazňuje 
skutečnost, že dobře fungující celní 
politika hraje klíčovou úlohu v boji proti 
nezákonnému vstupu zboží a padělaných 
výrobků na jednotný trh, a posiluje tímto 
pro evropské spotřebitele bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k posílení boje proti porušování 
celních předpisů a proti hrozbám, které 
představuje pašeráctví, organizovaný 
zločin, korupce, terorismus a další trestná 
činnost, přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost provádění doporučení Světové 
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celní organizace týkající se řízení rizik, 
ochrany a bezpečnosti zákonného 
obchodu, rozvoje partnerství s podniky 
v oblasti automatizace cel, boje proti 
korupci, zavedení zásady jediného
správního místa a výměny informací a 
znalostí mezi celními úřady;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, 
že přidělení potřebných finančních zdrojů 
na řízení a postupy související se cly má 
pro dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 
cel přepracovala;

2. domnívá se, že přidělení potřebných 
finančních zdrojů v souladu 
s rozpočtovými rámci má pro dosažení 
tolik potřebné modernizace v oblasti cel
zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 
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řízení a postupy související se cly má pro 
dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 
cel přepracovala;

řízení a postupy související se cly, včetně 
rozvoje počítačových systémů, má pro 
dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 
cel přepracovala;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 
řízení a postupy související se cly má pro 
dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 
cel přepracovala;

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 
řízení a postupy související se cly má pro 
dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Evropskou komisi, aby svou 
strategii v oblasti cel s ohledem na to 
přepracovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, 
že přidělení potřebných finančních zdrojů 
na řízení a postupy související se cly má 
pro dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být přizpůsobeny požadavkům 
modernizovaného celního kodexu, aby tak 
dostaly dodatečný podnět a byly schopny 
dosáhnout svého plného potenciálu 
účinnosti; domnívá se, že přidělení 
potřebných finančních zdrojů na řízení a 
postupy související se cly, zejména rozvoj 
elektronických systémů, má pro dosažení 
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cel přepracovala; tohoto cíle zásadní význam; vyzývá 
Komisi, aby svou strategii v oblasti cel
přepracovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 
řízení a postupy související se cly má pro
dosažení tohoto cíle zásadní význam; 
vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti 
cel přepracovala;

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by 
měly být znovu definovány a měly by 
dostat dodatečný podnět, který by odrážel 
reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že 
přidělení potřebných finančních zdrojů na 
řízení a postupy související se cly má 
zásadní význam, aby cla mohla dostát 
svým hlavním úkolům, a že zvláštní důraz 
by měl být kladen na využívání 
dostupných, omezených prostředků 
v oblasti řízení rizik, na zaručení ochrany 
a bezpečnosti trhu a společnosti a na 
ochranu hranic na vnějších hranicích 
Evropské unie; vyzývá Komisi, aby svou 
strategii v oblasti cel přepracovala;

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
oblasti cla jsou svěřovány další a další 
zodpovědnosti, členské státy by tyto 
odpovědnosti měly provázat 
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s odpovídajícími zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. obává se, že odlišné vnitrostátní 
výklady evropských celních předpisů 
vytvářejí byrokracii pro podniky, jež by 
mohla negativně ovlivnit evropskou 
konkurenceschopnost, a snižuje se 
schopnost EU vykonávat účinně přístup 
založený na řízení rizik za účelem 
dosahování souladu s právními předpisy; 
vyzývá proto členské státy, aby se 
k procesu modernizace cel plně zavázaly, 
zejména k posílení jednotného 
uplatňování celních předpisů EU; kromě 
toho trvá na tom, aby Komise neprodleně 
přijala potřebné kroky k zajištění 
hladkého a harmonizovaného uplatňování 
celních předpisů EU v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. obává se, že nynější odlišné 
vnitrostátní výklady a požadavky 
stanovené ve stávajících evropských 
celních předpisech uplatňované
jednotlivými členskými státy vytvářejí 
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byrokracii pro podniky a oslabují 
schopnost EU vykonávat účinně přístup 
založený na řízení rizik za účelem 
dosahování souladu s právními předpisy; 
trvá proto na tom, aby Komise přijala 
potřebné kroky k zajištění hladkého a 
harmonizovaného uplatňování 
současných platných evropských celních 
předpisů napříč celou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. vyzývá Komisi, aby do června 2012 
předložila Evropskému parlamentu 
zprávu o aktuálním stavu dosahování 
souladu s celními předpisy EU členskými 
státy, včetně akčního plánu k řešení všech 
případných zjištěných nedostatků; 
domnívá se, že by Komise, až bude tento 
svůj úkol provádět, měla konzultovat
odvětví průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. vyzývá Komisi, aby do června 2012 
předložila Evropskému parlamentu 
zprávu o aktuálním stavu dosahování 
souladu se současnými platnými 
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evropskými celními předpisy členskými 
státy, včetně akčního plánu k řešení všech 
případných zjištěných nedostatků; Komise 
by, až bude tento svůj úkol provádět, měla 
konzultovat odvětví průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. konstatuje, že celní správy musí projít 
modernizací spočívající ve vytvoření
správního systému zaměřeného na 
výsledky, v zavedení kvalitních metod
řízení v souladu s mezinárodními
standardy a uznaných a prověřených
postupů a ve zlepšení vnitřního
monitorovacího systému a v řízení 
provozních rizik, přičemž budou 
zohledněny provozní a informační 
postupy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 27
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že má-li být zvýšena 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství, má mimořádný význam 
zjednodušení, standardizace a modernizace 
právních předpisů v oblasti cel a celního 
řízení a rovněž používání IT nástrojů; 
domnívá se, že jedním z hlavních výsledků 

3. zastává názor, že má-li být zvýšena 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství, má mimořádný význam 
zjednodušení, standardizace a modernizace 
právních předpisů v oblasti cel a celního 
řízení a rovněž používání IT nástrojů; 
domnívá se, že jedním z hlavních výsledků 
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modernizace cel je předvídatelnost pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky, což opět podněcuje hospodářský 
růst;

modernizace cel bude předvídatelnost pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky, což opět podněcuje hospodářský 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že má-li být zvýšena 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství, má mimořádný význam 
zjednodušení, standardizace a modernizace 
právních předpisů v oblasti cel a celního 
řízení a rovněž používání IT nástrojů; 
domnívá se, že jedním z hlavních výsledků 
modernizace cel je předvídatelnost pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky, což opět podněcuje hospodářský 
růst;

3. zastává názor, že má-li být zvýšena 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství, má mimořádný význam 
zjednodušení, standardizace a modernizace 
právních předpisů v oblasti cel a celního 
řízení a rovněž používání moderních a 
účinných IT nástrojů; domnívá se, že 
jedním z hlavních výsledků modernizace 
cel je předvídatelnost pro podniky, 
zejména pro malé a střední podniky, což 
opět podněcuje hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se však, že vzhledem 
k omezeným zdrojům malých a středních 
podniků musí být provádění nových 
celních řízení a značné investice do 
splnění požadavků na elektronické 
vyřizování celních záležitostí přiměřené, a 
trvá na jejich vyhodnocení z hlediska 

4. konstatuje, že mohou být nutné značné 
investice do přizpůsobení nových celních 
řízení a modernizovaných požadavků na 
elektronické vyřizování celních záležitostí, 
zdůrazňuje, že tato opatření musí být
přiměřená, aby nezpůsobila zbytečnou 
zátěž zejména pro malé a střední podniky;



PE473.908v01-00 16/52 AM\880162CS.doc

CS

dopadu na malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se však, že vzhledem 
k omezeným zdrojům malých a středních 
podniků musí být provádění nových 
celních řízení a značné investice do splnění 
požadavků na elektronické vyřizování 
celních záležitostí přiměřené, a trvá na 
jejich vyhodnocení z hlediska dopadu na 
malé a střední podniky;

4. domnívá se však, že vzhledem 
k omezeným zdrojům malých a středních 
podniků musí být provádění nových 
celních řízení a značné investice do splnění 
požadavků na elektronické vyřizování 
celních záležitostí přiměřené a musí se
soustředit na snížení byrokratické zátěže a 
nákladů; trvá v tomto směru na jejich 
vyhodnocení z hlediska jejich dopadu na 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
sběru vysoce kvalitních informací a jejich 
správném vyhodnocování;

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
sběru a správném vyhodnocování vysoce 
kvalitních informací o kvalitě a původu 
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zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
sběru vysoce kvalitních informací a jejich 
správném vyhodnocování;

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
sběru vysoce kvalitních informací, lhůtě, 
jaká bude pro tento účel stanovena, a 
jejich správném vyhodnocování;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 



PE473.908v01-00 18/52 AM\880162CS.doc

CS

sběru vysoce kvalitních informací a jejich 
správném vyhodnocování;

sběru a výměně vysoce kvalitních 
informací a jejich správném 
vyhodnocování;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
sběru vysoce kvalitních informací a jejich 
správném vyhodnocování;

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly 
zaměřit především na vysoce rizikové 
zásilky a zásilky s nízkým rizikem by měly 
být urychleně uvolněny do oběhu; 
zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní úlohu 
metod řízení rizik a rozhodně podporuje 
zavedení a další modernizaci 
elektronických systémů celního odbavení; 
domnívá se, že účinné řízení rizik závisí na 
včasném sběru vysoce kvalitních 
nezbytných a úplných informací a jejich 
efektivním vyhodnocování prostřednictvím 
elektronického zpracování zajišťujícího 
pořádek a veřejnou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. ačkoli uznává význam bezpečnosti 
dodavatelského řetězce, domnívá se, že 
požadavek právních předpisů USA na 
100 % skenování je obecně velmi 
zatěžující a nadměrně nákladný a jeho 
skutečné přínosy jsou nejisté, a je 
rozhodnut pokračovat v transatlantickém 

6. vítá informace, že by požadavek USA 
na 100 % skenování kontejnerů 
směřujících do USA mohl být 
přehodnocen, a je rozhodnut pokračovat 
v transatlantickém legislativním dialogu 
s USA o této otázce;
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legislativním dialogu s USA s cílem 
dosáhnout zrušení nebo změny těchto 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. trvá na tom, že všechna budoucí 
rozšíření právních předpisů týkajících se 
bezpečnosti dodavatelského řetězce 
v rámci EU se musí řídit přístupem 
založeným plně na řízení rizik a zaměří se 
pouze na zásilky s vyšší mírou rizika, a to 
jak v případě dokumentačního, tak 
i fyzického vyhodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že MCK je důležitým 
nástrojem pro zefektivnění a skutečnou 
harmonizaci celních řízení s cílem přispět 
k posílení evropského hospodářství; 
domnívá se, že prováděcí ustanovení MCK 
by měla plně odrážet ducha MCK; je 
znepokojen tím, že některá zásadní 
prováděcí ustanovení se stále ještě 
projednávají a že dosud nebyla učiněna 
strategická rozhodnutí týkající se struktury 
IT;

7. zdůrazňuje, že MCK je důležitým 
nástrojem pro zefektivnění celních řízení 
s cílem přispět k posílení evropského 
hospodářství; domnívá se, že prováděcí 
ustanovení MCK by měla plně odrážet 
ducha MCK; je znepokojen tím, že některá 
zásadní prováděcí ustanovení se stále ještě 
projednávají a že dosud nebyla učiněna 
strategická rozhodnutí týkající se struktury 
IT;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že MCK by mohl 
dosáhnout svého plného potenciálu, pouze 
pokud jej budou plně podporovat pokročilé 
systémy IT; pevně věří, že další investice 
do IT by se měly řídit hlavními zásadami 
MCK;

8. je přesvědčen, že MCK by mohl 
dosáhnout svého plného potenciálu, pouze 
pokud jej budou plně podporovat pokročilé 
systémy IT; pevně věří, že další investice 
do IT by se měly řídit hlavními zásadami 
MCK; zdůrazňuje však to, že v případě 
odsouhlasení určitých standardů by 
členské státy měly mít možnost si své 
vlastní systémy zachovat, pokud budou 
vykazovat vyšší úroveň kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že MCK by mohl 
dosáhnout svého plného potenciálu, pouze 
pokud jej budou plně podporovat pokročilé 
systémy IT; pevně věří, že další investice 
do IT by se měly řídit hlavními zásadami 
MCK;

8. je přesvědčen, že MCK by mohl 
dosáhnout svého plného potenciálu, pouze 
pokud jej budou plně podporovat řádně 
vyvinuté a pokročilé systémy IT; pevně 
věří, že další investice do IT by se měly 
řídit hlavními zásadami MCK;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Eija-Riitta Korhola
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je nutno, aby měl obchod 
v dostatečném předstihu přístup ke 
specifikacím členských států, protože 
potřebuje čas na vývoj a provádění IT 
aplikací;

9. zdůrazňuje, že je nutno, aby měl obchod 
v dostatečném předstihu přístup ke 
specifikacím členských států, protože 
podniky budou taktéž potřebovat čas na 
vývoj a provádění svých vlastních IT 
aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je nutno, aby měl obchod 
v dostatečném předstihu přístup ke 
specifikacím členských států, protože 
potřebuje čas na vývoj a provádění IT 
aplikací;

9. zdůrazňuje, že je nutno, aby měl obchod 
v dostatečném předstihu přístup ke 
specifikacím členských států, protože 
potřebuje čas na vývoj a provádění IT 
aplikací; zdůrazňuje v této souvislosti, že 
při stanovení nové lhůty pro uplatňování 
MCK je třeba přihlížet k technické 
a finanční způsobilosti vnitrostátních 
orgánů a hospodářských subjektů, co se 
týče využívání nových systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že modernizace cel by 
měla zjednodušit řízení pro podniky, 
zvlášť pro ty malé a střední; žádá v této 
souvislosti Komisi, aby přehodnotila svou 
nově zavedenou praxi týkající se pravidel, 
která definují určování původu zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. chválí návrh na sladění ustanovení 
MCK pro přenesení pravomocí a udělení 
prováděcích pravomocí s Lisabonskou 
smlouvou; zdůrazňuje, že tento nový 
systém představuje nově vytvořenou 
rovnováhu mezi Evropským parlamentem 
a Radou, zejména proto, že pokud jde 
o akty v přenesené pravomoci, jsou oba 
orgány na stejné úrovni;

10. vítá zamýšlené sladění ustanovení 
MCK pro přenesení pravomocí a udělení 
prováděcích pravomocí s Lisabonskou 
smlouvou; zdůrazňuje, že tento nový 
systém představuje nově vytvořenou 
rovnováhu mezi Evropským parlamentem 
a Radou, zejména proto, že pokud jde 
o akty v přenesené pravomoci, jsou oba 
orgány na stejné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. chválí návrh na sladění ustanovení 
MCK pro přenesení pravomocí a udělení 
prováděcích pravomocí s Lisabonskou 
smlouvou; zdůrazňuje, že tento nový 

10. vítá návrh na sladění ustanovení MCK 
pro přenesení pravomocí a udělení 
prováděcích pravomocí s Lisabonskou 
smlouvou; zdůrazňuje, že tento nový 
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systém představuje nově vytvořenou 
rovnováhu mezi Evropským parlamentem 
a Radou, zejména proto, že pokud jde 
o akty v přenesené pravomoci, jsou oba 
orgány na stejné úrovni;

systém představuje nově vytvořenou 
rovnováhu mezi Evropským parlamentem 
a Radou, zejména proto, že pokud jde 
o akty v přenesené pravomoci, jsou oba 
orgány na stejné úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK, co nejdříve je to 
technicky možné a ihned, jakmile bude 
jisté, že žádné další změny nejsou 
zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je 
vhodné odložit; navrhuje však, že aby 
Komise prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. lituje, že uplatňování MCK je 
z praktických důvodů nutné odložit; 
navrhuje však, aby Komise prozkoumala 
možnosti zavedení postupného uplatňování 
některých ustanovení MCK co nejdříve a 
stanovení ambiciózní, avšak realistické 
nové lhůty pro plné uplatňování MCK, 
například rok 2015;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; naléhavě však žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy a s ohledem 
na obtíže a problémy členských států při 
rozvíjení počítačových systémů 
vypracovala studii, jež by se zaměřila na 
určení vhodné doby pro plné provádění 
MCK;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit, a má za to, že vhodnou novou 
lhůtou by mohl být rok 2016; kromě toho 
navrhuje, aby Komise prozkoumala 
možnosti zavedení postupného uplatňování 
některých ustanovení MCK co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK, je-li to vůbec možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení 
postupného uplatňování některých 
ustanovení MCK co nejdříve;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné 
odložit; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy a s přihlédnutím 
k obtížím, jež provázely zejména vývoj 
elektronických systémů, prozkoumala za 
pomoci komplexního zhodnocení impulz, 
který povede k jednotnému uplatňování 
MCK, jakkoli může být přímo spojený 
s bezpečnostními zárukami;
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Pozměňovací návrh 52
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. rozhodně podporuje koncept 
centralizovaného celního odbavení, které je 
jedním ze zásadních aspektů 
modernizovaných cel, jak jsou navržena 
v MCK, a lituje malého pokroku při 
provádění této koncepce;

12. rozhodně podporuje koncept 
centralizovaného celního odbavení, zcela 
v závislosti na patřičných elektronických 
systémech, které je jedním ze zásadních 
aspektů modernizovaných cel, jak jsou 
navržena v MCK, a lituje malého pokroku 
při provádění této koncepce; připomíná 
ústřední úlohu, kterou by měla cla při 
centralizovaném celním odbavení 
sehrávat;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH, které má zásadní význam pro 
skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH a problémy, které vznikají při výběru 
DPH a spotřební daně, neboť využití 
všech těchto opatření má zásadní význam 
pro skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;
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Pozměňovací návrh 54
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH, které má zásadní význam pro 
skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; lituje malého pokroku při 
zjednodušování předpisů pro DPH a 
spotřební daň, které má zásadní význam 
pro skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH, které má zásadní význam pro 
skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH; zdůrazňuje, že je nezbytné posílit 
spolupráci a výměnu osvědčených 
postupů v oblasti výběru daně z přidané 
hodnoty u dováženého zboží, jelikož 
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stávající rozdíly mohou narušovat obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní 
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH, které má zásadní význam pro 
skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení;

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto 
konceptu plně zavázaly, protože pouze 
skutečně harmonizované celní předpisy, 
systémy výměny informací a datových 
formátů mohou zajistit úspěšné provádění 
konceptu centralizovaného celního 
odbavení; je znepokojen nízkou úrovní
pokroku při zjednodušování předpisů pro 
DPH, které má zásadní význam pro 
skutečně centralizovaný systém celního 
odbavení; maje na paměti bezpečnost, 
která má být zajištěna, a usnadnění 
obchodu, žádá členské státy, aby učinily 
vše, co je v jejich silách, pro nalezení 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že je zapotřebí určitá 
pružnost, co se týče pravidel a celních 
postupů, aby členské státy případně mohly 
i nadále na míru upravit svůj přístup 
s ohledem na rychlost a komplikovanost 
logistiky a objem zboží;
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Pozměňovací návrh 58
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje úsilí Komise podpořit 
obchodníky v EU, aby žádali o status 
oprávněného hospodářského subjektu; je 
však znepokojen tím, že značné investice 
nutné pro získání statusu OHS by mohly 
být pro obchodníky závažnou překážkou, a 
to zejména pro malé a střední podniky;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily kvalitu služeb ve vztahu 
k hospodářským subjektům a dalším 
osobám a aby snížily jejich 
administrativní zátěž; podporuje úsilí 
Komise podpořit obchodníky v EU, aby 
žádali o status oprávněného hospodářského 
subjektu; je však znepokojen tím, že 
značné investice nutné pro získání statusu 
OHS by mohly být pro obchodníky 
závažnou překážkou, a to zejména pro 
malé a střední podniky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 59
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly dodatečné hmatatelné přínosy, jež 
by mohly být přiznány obchodníkům, kteří 
vlastní certifikát OHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andreas Schwab
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS; v prvé řadě vyzývá Komisi, 
aby se zabývala vydáváním oznámení před 
příchodem a před odchodem jak u vývozu, 
tak i dovozu v případě obzvláště 
důvěryhodných subjektů, jako jsou 
držitelé certifikátu OHS, a v souladu s tím 
umožnila, aby byla vydávána celní 
prohlášení na základě transakcí 
v souvislosti s vlastním posouzením a 
místním celním řízením;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS, například osvobození OHS 
od automatické povinnosti složit jistotu 
k zajištění celního dluhu a usnadnění 
plateb cel a daně z přidané hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné konkrétní přínosy, 
například podstatné snížení 
administrativní zátěže a nákladů, jež by 
mohly být přiznány obchodníkům, kteří 
vlastní certifikát OHS, a které by 
povzbudily žádosti ze strany podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly 
být přiznány obchodníkům, kteří vlastní 
certifikát OHS; připomíná však veškeré 
nezbytné předpoklady pro získání tohoto 
statusu, které jsou uvedeny v článku 14 
MCK, konkrétně dodržování celních a 
daňových požadavků, uspokojivý systém 
vedení obchodních a případně 
přepravních záznamů, který umožňuje 
náležité celní kontroly, prokazatelná 
solventnost, praktické normy pro 
způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, 
které přímo souvisí s vykonávanou 
činností, a normy v oblasti bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby zvážila 
zjednodušení postupu podávání žádosti 
o udělení statusu OHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby urychlila jednání 
o vzájemném uznávání programů OHS ve 
vztahu ke Spojeným státům a dalším 
významným obchodním partnerům 
s cílem zvýšit přínos statusu OHS pro 
společnosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Nadpis 3 – podnadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Další body

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Andreas Schwab
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Návrh usnesení
Nadpis 3 – podnadpis 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zjednodušení a výjimky

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Andreas Schwab, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vítá záměr Komise zavést 
zjednodušení postupů v oblasti dovozu i 
vývozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Andreas Schwab, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá Komisi, aby se v budoucnosti 
v souvislosti s místními celními řízeními 
vydávala individuální oznámení a bylo 
možné propustit zboží bez zapojení celních 
orgánů, ve snaze zajistit, aby tyto procesy 
probíhaly hladce, zejména pokud jde 
o dodávky, které mají být realizovány 
v požadovaném termínu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 70
Andreas Schwab, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. naléhavě vyzývá, aby byly zachovány 
a na úrovni EU standardizovány celní 
prahové hodnoty a výjimky týkající se 
uplatnění cel pro ty nejmenší zásilky ve 
vývozním i dovozním obchodu v mnoha 
členských státech, a to například 
v hodnotě do 1 000 EUR, a aby byly 
zařazeny do oblasti oznámení před 
příchodem a před odchodem;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16e. požaduje, aby byla zachována 
procesní zjednodušení týkající se ústně 
podávaných celních prohlášení v případě 
dodávek, jejichž hodnota je nižší než 
stanovený práh, jelikož zrušení stávající 
výjimky by přineslo další zátěž jak 
podnikům, tak celním orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16f. zdůrazňuje, že je důležité 
předpokládat zjednodušení celních 
prohlášení pro obchodní zboží v hodnotě 
nižší než 1 000 EUR s cílem snížit 
byrokratickou zátěž mnoha malých a 
středních podniků; vyzývá Komisi, aby 
prověřila, zda je možné současná 
zjednodušení v probíhajícím procesu 
harmonizace zachovat, a pokud tomu tak 
není, aby zavedla jiná usnadnění postupu 
pro dovoz a vývoz zboží nízké hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16g. požaduje, aby byla zachována 
stávající ustanovení týkající se prodeje pro 
vývoz a aby byly do celní hodnoty 
zahrnuty některé autorské honoráře a 
licenční poplatky, jelikož se domnívá, že 
svévolné změny těchto ustanovení 
přinesou vyšší celní hodnotu, což 
následně vyústí ve vyšší daňovou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Nadpis 3 – podnadpis 3 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nepreferenční původ

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 16 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16h. podporuje zachování kritéria 
posledního podstatného zpracování pro 
určení nepreferenčního původu; je 
znepokojen tendencí k zakotvení pravidel 
pro nepreferenční původ s využitím 
odlišných metod pro stanovení původu 
dovozu a vývozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Andreas Schwab, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16i. podporuje myšlenku, aby byl v oblasti 
nepreferenčního původu zaveden systém 
pravidel jen pro zvláštní případy, které by 
měly být považovány za výjimky; 
požaduje, aby byla zachována platná 
pravidla, která jsou v současnosti 
zakotvena v příloze 10 a 11 nařízení, jímž 
se provádí celní kodex, a aby nebyl 
souhrn kritérií dále rozšiřován na další 
výrobky, aby tak nedošlo 
k administrativnímu zatížení celních 
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orgánů a hospodářských subjektů, které 
by jen vzrostlo, aniž by přineslo nějaké 
ekonomické výhody;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Andreas Schwab, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16j. domnívá se, že komplexní souhrn 
kritérií nemůže ospravedlnit vypuštění 
článku 25 celního kodexu Společenství; 
nesouhlasí s názorem Komise, že je zde 
zapotřebí větší právní jistota na straně 
hospodářských subjektů, již by měl 
souhrn kritérií zajistit; je tudíž pro odkaz 
na příslušnou právní úpravu zakotvující 
opatření obchodní politiky, podle které by 
mohla být v souladu s požadavky 
stanovena pravidla pro stanovení původu 
ve zvláštních případech, například 
v souvislosti s bojem proti dumpingu;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16k. vyzývá Komisi, aby zachovala zásadu, 
že nepreferenční původ zboží se stanoví 
podle místa, kde se uskutečnilo jeho 
poslední podstatné a hospodářsky 
odůvodněné zpracování; zdůrazňuje, že 
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v případě zakotvení dalších pravidel pro 
určení původu by se tak mělo dít takovým 
způsobem, aby podnikům nevznikala 
zbytečná administrativní zátěž, a rovněž 
s ohledem na důležitost usnadňování 
mezinárodního obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Okruh 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Úloha cel při zajišťování bezpečnosti 
výrobků, ochraně finančních zájmů a 
ochraně práv duševního vlastnictví

Úloha cel při zajišťování bezpečnosti 
výrobků, ochraně finančních zájmů a 
ochraně práv duševního vlastnictví a 
stanovení nepreferenčního původu

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích před tím, 
než budou uvolněny do oběhu v EU;

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
celními správami, orgány pro dozor nad 
trhem a podniky s cílem zadržet 
nebezpečné výrobky nebo výrobky, které 
nejsou v souladu s právními předpisy, na 
hranicích před tím, než budou uvolněny do 
oběhu v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích před tím, 
než budou uvolněny do oběhu v EU;

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem, například s cílem zadržet 
nebezpečné výrobky nebo výrobky, které 
nejsou v souladu s právními předpisy, na 
hranicích před tím, než budou uvolněny do 
oběhu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích před tím, 
než budou uvolněny do oběhu v EU;

17. očekává rozsáhlou spolupráci mezi 
celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích před tím, 
než budou uvolněny do oběhu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi 
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celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích před tím, 
než budou uvolněny do oběhu v EU;

celními správami a orgány pro dozor nad 
trhem s cílem zadržet nebezpečné výrobky 
nebo výrobky, které nejsou v souladu 
s právními předpisy, na hranicích; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
řádnou odbornou přípravu úředníků tak, 
aby bylo zajištěno ještě účinnější 
odhalování výrobků, které představují 
riziko;

Or. hu

Pozměňovací návrh 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je znepokojen tím, že některé subjekty 
neplatí potřebná cla nebo nedeklarují 
skutečnou hodnotu zboží, čímž získávají 
nespravedlivou výhodu před poctivými 
obchodníky; varuje, že tato situace ztěžuje 
spravedlivou hospodářskou soutěž a vede 
ke značným narušením fungování vnitřního 
trhu;

20. je znepokojen tím, že některé subjekty 
neplatí potřebná cla nebo nedeklarují 
skutečnou hodnotu zboží, čímž získávají 
nespravedlivou výhodu před poctivými 
obchodníky; varuje, že tato situace ztěžuje 
spravedlivou hospodářskou soutěž a vede 
ke značným narušením fungování vnitřního 
trhu; i nadále podporuje snahu členských 
států posílit regulaci daní a cel a rozšířit 
kapacity pro výběr daní, prosazovat 
mezinárodní úmluvy proti korupci, 
daňovým únikům a nezákonným tokům a 
zvýšit finanční transparentnost i výměnu 
informací ohledně platné právní úpravy 
cel;

Or. hu

Pozměňovací návrh 85
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je znepokojen tím, že některé subjekty 
neplatí potřebná cla nebo nedeklarují 
skutečnou hodnotu zboží, čímž získávají 
nespravedlivou výhodu před poctivými 
obchodníky; varuje, že tato situace ztěžuje 
spravedlivou hospodářskou soutěž a vede 
ke značným narušením fungování vnitřního 
trhu;

20. je znepokojen tím, že některé subjekty 
neplatí potřebná cla nebo nedeklarují 
skutečnou hodnotu zboží, čímž jsou 
znevýhodněni poctiví obchodníci jednající 
v souladu s právem; varuje, že tato situace 
ztěžuje spravedlivou hospodářskou soutěž 
a vede ke značným narušením fungování 
vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá k tomu, že pravidlo prvního 
prodeje by mělo být i nadále uplatňováno 
a zaznamenávání nákladů v souvislosti 
s analýzou rizik, která je spojena se 
značnými výdaji pro hospodářské 
subjekty, je zapotřebí snížit; je znepokojen 
návrhy, které se v současné době diskutují
a které se týkají vytvoření transakční 
hodnoty, která není v souladu 
s požadavkem na prodej pro vývoz na
celní území Společenství, ale představují 
spíše systémový posun směrem k prodeji 
pro dovoz na celní území Společenství, což 
není v souladu s kodexem pro celní 
hodnotu GATT;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Heide Rühle



PE473.908v01-00 42/52 AM\880162CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení týkající se 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány, protože je pevně 
přesvědčen, že cla mohou účinně přispět 
k ochraně práv duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení týkající se 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány, protože je pevně 
přesvědčen, že cla mohou účinně přispět
k ochraně práv duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení týkající se 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány, protože je pevně 
přesvědčen, že cla mohou účinně přispět 

22. bere na vědomí nedávný návrh 
Komise, která předložila návrh nařízení 
týkající se vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány, protože je 
pevně přesvědčen, že cla mohou účinně 
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k ochraně práv duševního vlastnictví; přispět k ochraně práv duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení týkající se 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány, protože je pevně 
přesvědčen, že cla mohou účinně přispět 
k ochraně práv duševního vlastnictví;

22. vítá nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení týkající se 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány, protože je pevně 
přesvědčen, že cla mohou účinně přispět 
k ochraně práv duševního vlastnictví; 
zdůrazňuje, že dále rozpracovaný celní 
kodex umožní zadržet zboží podezřelé 
z porušování práv duševního vlastnictví a 
že kodex tudíž vytvoří jeden pilíř právního 
rámce Unie pro ochranu práv duševního 
vlastnictví;

Or. hu

Pozměňovací návrh 91
Christian Engström

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje práci prováděnou v rámci 
evropského střediska pro sledování 
padělání a pirátství a podporuje plné 
využití jeho potenciálu; vítá v tomto 
ohledu nedávný návrh Komise, která 
předložila návrh nařízení, jímž se svěřují 
určité úkoly související s ochranou práv 
duševního vlastnictví Úřadu pro 

vypouští se
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harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné 
známky a průmyslové vzory);

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že spolupráce mezi celní 
správou a obchodem je mimořádně důležitá 
a že obě strany by měly uznávat a 
respektovat potřeby, podmínky a očekávání 
druhé strany a spojit své znalosti, odborné 
zkušenosti v oblasti své činnosti a rozsáhlé 
schopnosti k dosažení optimálního výkonu 
a výsledků;

26. domnívá se, že spolupráce mezi celní 
správou, orgány dozoru nad trhem a 
obchodem je mimořádně důležitá a že 
všechny strany by měly uznávat a 
respektovat potřeby, podmínky a očekávání 
ostatních stran a spojit své znalosti, 
odborné zkušenosti v oblasti své činnosti a 
rozsáhlé schopnosti k dosažení optimálního 
výkonu a výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že spolupráce mezi celní 
správou a obchodem je mimořádně důležitá 
a že obě strany by měly uznávat a 
respektovat potřeby, podmínky a očekávání 
druhé strany a spojit své znalosti, odborné 
zkušenosti v oblasti své činnosti a rozsáhlé 
schopnosti k dosažení optimálního výkonu 
a výsledků;

26. domnívá se, že spolupráce mezi celní 
správou a obchodem je mimořádně důležitá 
a měla by být založena na zásadách 
transparentnosti, soudržnosti, jednotnosti 
a předvídatelnosti, a myslí si, že obě strany 
by měly uznávat a respektovat potřeby, 
podmínky a očekávání druhé strany a spojit 
své znalosti, odborné zkušenosti v oblasti 
své činnosti a rozsáhlé schopnosti 
k dosažení optimálního výkonu a výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. je přesvědčen, že členské státy musejí
mítformální mechanismy pro 
transparentní dialog mezi celní správou a 
soukromým sektorem; vybízí celní správu 
a soukromý sektor, aby definovaly 
osvědčené postupy pro spolupráci a tyto 
postupy prosazovaly, a obě strany vybízí 
též k tomu, aby provedly zhodnocení 
spolupráce a vytvořily nezbytné evaluační 
nástroje, které identifikují problémy a 
nabídnou možná řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. je přesvědčen, že členské státy musejí 
mít formální mechanismy pro 
transparentní dialog mezi celními 
správami a soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. navrhuje, aby je odvětví obchodu v EU 
spojilo v organizaci, která by mohla 
vystupovat jednotně, vyjadřovat své názory 
a poskytovat společná stanoviska;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. navrhuje, aby je odvětví obchodu v EU 
spojilo v organizaci, která by mohla 
vystupovat jednotně, vyjadřovat své názory 
a poskytovat společná stanoviska;

27. navrhuje, aby je odvětví obchodu v EU 
spojilo v organizaci, umožňující řádné 
zastoupení malých a středních podniků, 
která by mohla vystupovat jednotně, 
vyjadřovat své názory a poskytovat 
společná stanoviska;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa;

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa spadajícího pod odpovědnost celní 
správy s řádnými legislativními 
opatřeními;
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa;

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa doplněnou o nezbytný právní 
základ;

Or. el

Pozměňovací návrh 100
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa;

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba 
zefektivnit zapojením příslušných orgánů 
v co nejranější fázi tohoto procesu; proto 
jednoznačně podporuje koordinovanou 
správu hranic a zásadu jediného správního 
místa; domnívá se, že zásada jediného 
správního místa představuje organizační, 
procesní a technické řešení, které musí být 
zavedeno účinně, aby se podnikům a 
občanům umožnilo předkládat 
standardizované informace a dokumenty 
týkající se prohlášení o zboží a souladu 
s dovozními a vývozními formalitami ve 
vztahu ke všem úřadům najednou na 
jediném místě, jakož i získávat potřebné 
informace o zasílání zboží a spolupracovat 
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se všemi těmito orgány;

Or. lt

Pozměňovací návrh 101
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zastává názor, že dovednosti, znalosti 
a zkušenost odborníků v oblasti cel by 
měly být trvale rozvíjeny a zlepšovány, 
neboť jsou předpokladem pro vysoce 
kvalitní celní řízení; podporuje členské 
státy a Komisi v jejich činnosti na 
podporu pravidelné odborné přípravy 
celníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje důležitou roli výzkumu 
při zvažování legislativních podnětů; vítá 
a rozhodně podporuje činnostuniverzit a 
výzkumných středisk po celé EU, jejímž 
cílem je přispět k akademickému rozvoji 
celníků; vybízí členské státy, aby zajistily, 
že budou k dispozici příslušné akademické 
programy na podporu profesních kvalit
celníka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti dalšího 
prohloubení celní spolupráce a 
harmonizace v oblasti cel, s cílem zlepšit 
fungování celní unie; vyzývá Komisi, aby 
se otázkou zabývala v rámci akcí 
navazujících na program Cla 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti lepší spolupráce 
s orgány, které by se mohly zapojit do 
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zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

otázek cel, jako je například FROTEX, 
s cílem zlepšit fungování celní unie; 
vyzývá Komisi, aby se otázkou zabývala, 
když bude posuzovat akce navazující na
program Cla 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel, s cílem 
zlepšit fungování celní unie; vyzývá 
Komisi, aby se otázkou zabývala, když 
bude posuzovat akce navazující program 
Cla 2013;

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly možnosti zřízení Evropské 
agentury pro celní správu, která se bude 
zabývat výhradně otázkami cel a otázkami 
ústřední koordinace, s cílem zlepšit 
fungování celní unie; vyzývá Komisi, aby 
se otázkou zabývala, když bude posuzovat 
akce navazující na program Cla 2013;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. myslí si, že akce navazující na 
program Cla 2013 by měly především 
podporovat jednotné provádění celních 
předpisů EU a rovněž podporovat 
vyvážený přístup, který přispěje k evropské 
konkurenceschopnosti při současném 
zajištění bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily organizaci celních řízení na 
vnějších hranicích Evropské unie, aby 
vytvořily lepší podmínky pro zákonnou 
obchodní činnost, mezinárodnímu 
obchodu a rychlému pohybu osob a zboží, 
aby renovovaly infrastrukturu na celních 
úřadech na vnějších hranicích EU a 
zohlednily přitom nařízení Komise (ES) č. 
1875/2006, aby vybavily celní úřady 
moderním monitorovacím zařízením a 
zajistily, že tyto nástroje budou při 
provádění celních kontrol účinně 
využívány;

Or. lt


