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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/62

Módosítás 62
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezt a rendeletet munkaprogramok 
útján kell végrehajtani. A kitűzött célok 
középtávú és hosszú távú jellegére, 
valamint a korábban szerzett 
tapasztalatokra tekintettel a 
munkaprogramokat több évre kiterjedően 
kell kialakítani. Az éves 
munkaprogramokról a többéves 
munkaprogramokra való átállás 
csökkenteni fogja mind a Bizottság, mind a 
tagállamok adminisztratív terheit.

(14) A Bizottságnak 
munkaprogramokat kell elfogadnia e 
rendelet céljaira. A kitűzött célok 
középtávú és hosszú távú jellegére, 
valamint a korábban szerzett 
tapasztalatokra tekintettel a 
munkaprogramokat több évre kiterjedően 
kell kialakítani. Az éves 
munkaprogramokról a többéves 
munkaprogramokra való átállás 
csökkenteni fogja mind a Bizottság, mind a 
tagállamok adminisztratív terheit.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/63

Módosítás 63
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet egységes feltételek 
mellett történő végrehajtása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. Ezeket a végrehajtási 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek9 
megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/64

Módosítás 64
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak érdekében, hogy megfelelő 
módon lehessen reagálni a szakpolitikai 
prioritások változásaira, a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a program különös célkitűzései 
megvalósulásának mérésére szolgáló 
mutatók jegyzékének módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(17) Annak érdekében, hogy megfelelő 
módon lehessen reagálni a szakpolitikai 
prioritások változásaira, a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a program különös célkitűzései 
megvalósulásának mérésére szolgáló 
mutatók jegyzékének módosítására 
vonatkozóan, tekintettel a többéves 
vámügyi stratégiai terv létrehozására és 
frissítésére, valamint a többéves 
munkaprogramok létrehozására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak1a 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

__________________

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/65

Módosítás 65
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság összeállít és 
naprakészen tart egy többéves vámügyi 
stratégiai tervet, amely felsorolja az 
európai elektronikus rendszerek 
kifejlesztéséhez és működtetéséhez 
kapcsolódó valamennyi feladatot, és 
besorolja az egyes rendszereket vagy azok 
részeit a következő kategóriákba:

(1) A Bizottság a 17. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el e rendelet 
kiegészítésére egy többéves vámügyi 
stratégiai terv létrehozása és frissítése 
révén, amely felsorolja az európai 
elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és 
működtetéséhez kapcsolódó valamennyi 
feladatot, és besorolja az egyes 
rendszereket vagy azok részeit a következő 
kategóriákba:

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/66

Módosítás 66
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot a költségvetési 
rendelet 108. cikkében említett többéves 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani.

(1) A költségvetési rendelet 110. 
cikkében említett többéves 
munkaprogramokat kell elfogadni e 
program céljaira. A többéves 
munkaprogramoknak különösen a 
követendő célkitűzéseket, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módját és a 
terv finanszírozására fordított teljes 
összeget kell meghatározniuk. 
Tartalmazniuk kell továbbá a 
finanszírozandó tevékenységek részletes 
leírását, az egyes tevékenységekre fordított 
összegek megjelölését, valamint 
végrehajtásuk tervezett menetrendjét.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/67

Módosítás 67
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves munkaprogramokat a 
Bizottság fogadja el végrehajtási jogi 
aktusok útján. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság a 17. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el e rendelet 
kiegészítésére a többéves munkaprogramok 
létrehozása révén.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/68

Módosítás 68
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.

(2) A Bizottságnak a 12. cikk (1) 
bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében 
és a 14. cikk (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
2028. december 31-ig terjedő időszakra 
szól.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/69

Módosítás 69
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk 
(1) bekezdésében, a 13. cikk (2) 
bekezdésében és a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/70

Módosítás 70
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 14. cikk (2) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 12. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk 
(2) bekezdése és a 14. cikk (2) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.4.2019 A8-0464/71

Módosítás 71
Anneleen Van Bossuyt
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Jelentés A8-0464/2018
Maria Grapini
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot „a Vám program 
bizottsága” nevű bizottság segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szöveg hozzáigazítása az EP-nek az 
Elnökök Értekezlete által kiadott és a többéves pénzügyi keret minden dossziéjára 
alkalmazandó átfogó utasításokban foglalt általános álláspontjához.


