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A8-0464/62

Emenda 62
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport

A8-0464/2018

L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Premessa 14
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi
implimentat bi programmi ta' ħidma. Fiddawl tan-natura fuq terminu medju sa twil
tal-għanijiet segwiti u abbażi tal-esperjenza
miksuba matul iż-żmien, jenħtieġ li lprogrammi ta' ħidma jkunu kapaċi jkopru
diversi snin. Il-bidla mill-programmi ta'
ħidma annwali għal dawk pluriennali se
tnaqqas il-piż amministrattiv kemm fuq ilKummissjoni kif ukoll fuq l-Istati Membri.

(14) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta
programmi ta' ħidma għall-finijiet ta' dan
ir-Regolament. Fid-dawl tan-natura fuq
terminu medju sa twil tal-għanijiet segwiti
u abbażi tal-esperjenza miksuba matul iżżmien, jenħtieġ li l-programmi ta' ħidma
jkunu kapaċi jkopru diversi snin. Il-bidla
mill-programmi ta' ħidma annwali għal
dawk pluriennali se tnaqqas il-piż
amministrattiv kemm fuq il-Kummissjoni
kif ukoll fuq l-Istati Membri.
Or. en

Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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A8-0464/63

Emenda 63
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Premessa 15
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Sabiex ikunu żgurati lkundizzjonijiet uniformi għallimplimentazzjoni ta' dan ir-Regolament,
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat
ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat
jenħtieġ li jkunu eżerċitati f'konformità
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 talParlament Ewropew u tal-Kunsill9.

imħassar

__________________
9

Regolament (UE) Nru 182/2011 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16
ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u lprinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta'
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta'
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p.
13)
Or. en
Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 64
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Premessa 17
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Sabiex ikun hemm tweġiba xierqa
għall-bidliet fil-prijoritajiet tal-politika,
jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni tal-atti
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward talemendar tal-lista ta' indikaturi li jkejlu lkisba tal-għanijiet speċifiċi tal-Programm.
Hu tassew importanti li matul il-ħidma
preparatorja tagħha, il-Kummissjoni
twettaq konsultazzjonijiet xierqa, anke fillivell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet
isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar talLiġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod
partikolari, biex tiġi żgurata
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u lesperti tagħhom ikollhom aċċess
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi talesperti tal-Kummissjoni li jkunu qed
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(17) Sabiex ikun hemm tweġiba xierqa
għall-bidliet fil-prijoritajiet tal-politika,
jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni tal-atti
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward talemendar tal-lista ta' indikaturi li jkejlu lkisba tal-għanijiet speċifiċi tal-Programm,
fir-rigward tal-istabbiliment u laġġornament tal-Pjan Strateġiku
Pluriennali għall-qasam tad-dwana u firrigward tal-istabbiliment tal-programmi
ta' ħidma pluriennali. Hu tassew
importanti li matul il-ħidma preparatorja
tagħha, il-Kummissjoni twettaq
konsultazzjonijiet xierqa, anke fil-livell
espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru
skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar talLiġijiet tat-13 ta' April 20161a. B'mod
partikolari, biex tiġi żgurata
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u lesperti tagħhom sistematikament ikollhom
aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti
tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw ittħejjija tal-atti delegati.
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1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
Or. en
Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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A8-0464/65

Emenda 65
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.
Il-Kummissjoni għandha tfassal u
taġġorna Pjan Strateġiku Pluriennali dwar
id-Dwana li jelenka l-kompiti kollha
rilevanti għall-iżvilupp u l-operat tassistemi elettroniċi Ewropej u tikklassifika
kull sistema jew parti minnha, bħala:

1.
Il-Kummissjoni għandha tadotta
atti delegati skont l-Artikolu 17, sabiex
jiġi ssupplementat dan ir-Regolament billi
jiġi stabbilit u aġġornat Pjan Strateġiku
Pluriennali għall-qasam tad-dwana li
jelenka l-kompiti kollha rilevanti għalliżvilupp u l-operat tas-sistemi elettroniċi
Ewropej u jikklassifika kull sistema jew
parti minn sistema bħala:
Or. en

Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 66
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.
Il-Programm għandu jiġi
implimentat permezz tal-programmi ta'
ħidma pluriennali msemmija flArtikolu 108 tar-Regolament Finanzjarju.

1.
Il-programmi ta' ħidma pluriennali
kif imsemmija fl-Artikolu 110 tarRegolament Finanzjarju għandhom jiġu
adottati għall-finijiet tal-Programm. Ilprogrammi ta' ħidma pluriennali b'mod
partikolari għandhom jistabbilixxu lobjettivi li għandhom jiġu segwiti, irriżultati mistennija, il-metodu ta'
implimentazzjoni u l-ammont totali talpjan ta' finanzjament. Għandhom
jistabbilixxu wkoll fid-dettall deskrizzjoni
tal-azzjonijiet li għandhom jiġu
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont
allokat għal kull azzjoni u kalendarju
indikattiv għall-implimentazzjoni.
Or. en

Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 67
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.
Il-programmi ta' ħidma pluriennali
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu
adottati skont il-proċedura msemmija flArtikolu 18(2).

2.
Il-Kummissjoni għandha tadotta
atti delegati b'konformità malArtikolu 17, sabiex jiġi ssupplementat dan
ir-Regolament billi jiġu stabbiliti ilprogrammi ta' ħidma pluriennali.

Or. en
Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 68
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2
Test propost mill-Kummissjoni
2.
Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti
delegati msemmija fl-Artikolu 14(2)
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal31 ta' Diċembru 2028.

Emenda
2.
Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti
delegati msemmija fl-Artikoli 12(1), 13(2)
u 14(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni
sal-31 ta' Diċembru 2028.
Or. en
Ġustifikazzjoni

L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 69
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija flArtikolu 14(2) tista' tiġi revokata fi
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka
għandha ttemm id-delega tas-setgħa
speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Jibda jkollha
effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea jew f'data aktar tard
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa lvalidità ta' kwalunkwe att delegat li diġà
jkun fis-seħħ.

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija flArtikoli 12(1), 13(2) u 14(2) tista' tiġi
revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta'
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa
speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Jibda jkollha
effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea jew f'data aktar tard
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa lvalidità ta' kwalunkwe att delegat li diġà
jkun fis-seħħ.
Or. en

Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 70
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.
Att delegat adottat skont l-Artikolu
14(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la lParlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma
jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn
minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu,
kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll ilKunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li
mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak ilperjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew talKunsill.

6.
Att delegat adottat skont lArtikoli 12(1), 13(2) u 14(2) għandu jidħol
fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw
għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu
ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma
jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu
lill-Kummissjoni li mhumiex se
joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Or. en

Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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Emenda 71
Anneleen Van Bossuyt
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport
A8-0464/2018
Maria Grapini
L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))
Proposta għal regolament
Artikolu 18
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 18

imħassar

Proċedura ta' kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tiġi
assistita minn kumitat imsejjaħ il"Kumitat tal-Programm Dwana". Dak ilkumitat għandu jkun kumitat skont ittifsira tar-Regolament (UE)
Nru 182/2011.
2.
Meta ssir referenza għal dan ilparagrafu, għandu japplika l-Artikolu 5
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Or. en
Ġustifikazzjoni
L-allinjament tat-test dwar l-atti delegati mal-linja ġenerali tal-PE kif stabbilit flistruzzjonijiet orizzontali mogħtija mill-Konferenza tal-Presidenti u applikabbli għall-fajls
kollha tal-QFP.
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