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10.4.2019 A8-0464/62

Amendamentul 62
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament ar trebui să 
fie pus în aplicare prin intermediul 
programelor de lucru. Având în vedere 
atât obiectivele urmărite pe termen mediu 
și lung, cât și experiența dobândită de-a 
lungul timpului, programele de lucru ar 
trebui să poată cuprinde mai mulți ani. 
Trecerea de la programele anuale de lucru 
la cele multianuale va reduce sarcina 
administrativă atât pentru Comisie, cât și 
pentru statele membre.

(14) Comisia ar trebui să adopte 
programe de lucru pentru a deservi 
scopurile urmărite de prezentul 
regulament. Având în vedere atât 
obiectivele urmărite pe termen mediu și 
lung, cât și experiența dobândită de-a 
lungul timpului, programele de lucru ar 
trebui să poată cuprinde mai mulți ani. 
Trecerea de la programele anuale de lucru 
la cele multianuale va reduce sarcina 
administrativă atât pentru Comisie, cât și 
pentru statele membre.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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RO Unită în diversitate RO

10.4.2019 A8-0464/63

Amendamentul 63
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar 
trebui să i se confere competențe de 
executare. Respectivele competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

eliminat

__________________
9 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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RO Unită în diversitate RO

10.4.2019 A8-0464/64

Amendamentul 64
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a răspunde în mod adecvat 
schimbărilor în materie de priorități ale 
politicilor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea listei indicatorilor de măsurare 
a gradului de realizare a obiectivelor 
specifice ale programului. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a se 
asigura o participare egală la pregătirea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

(17) Pentru a răspunde în mod adecvat 
schimbărilor de priorități ale politicilor, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea listei indicatorilor de măsurare 
a gradului de realizare a obiectivelor 
specifice ale programului, legat de 
întocmirea și actualizarea planului 
strategic multianual pentru domeniul 
vamal și de întocmirea programelor de 
lucru multianuale. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 20161a. În special, pentru a 
asigura participarea egală la pregătirea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces în 
mod sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.
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__________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/65

Amendamentul 65
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia elaborează și actualizează 
un plan strategic multianual pentru 
domeniul vamal care enumeră toate 
sarcinile relevante pentru dezvoltarea și 
operarea sistemelor electronice europene și 
care clasifică fiecare sistem sau parte a 
unui sistem ca fiind:

1. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 17, în 
completarea prezentului regulament, 
întocmind și actualizând un plan strategic 
multianual pentru domeniul vamal care 
enumeră toate sarcinile relevante pentru 
dezvoltarea și operarea sistemelor 
electronice europene și care clasifică 
fiecare sistem sau o parte a unui sistem ca 
fiind:

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/66

Amendamentul 66
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Programul va fi pus în aplicare 
prin programe de lucru multianuale 
menționate la articolul 108 din 
Regulamentul financiar.

1. Programele de lucru multianuale 
menționate la articolul 110 din 
Regulamentul financiar sunt adoptate 
pentru a deservi obiectivele Programului. 
Programele de lucru multianuale stabilesc 
în special obiectivele urmărite, rezultatele 
așteptate, metodele de realizare și 
cuantumul total al planului de finanțare. 
De asemenea, programele conțin o 
descriere detaliată a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicație 
privind suma alocată fiecărei acțiuni și un 
calendar orientativ de execuție.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/67

Amendamentul 67
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele de lucru multianuale 
se adoptă de către Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Aceste acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

2. Comisia, în conformitate cu 
articolul 17, adoptă acte delegate de 
completare a prezentului regulament prin 
stabilirea unor programe multianuale de 
lucru.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/68

Amendamentul 68
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 14 
alineatul (2) se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2028.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 12 
alineatul (1), la articolul 13 alineatul (2) 
și la articolul 14 alineatul (2) se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/69

Amendamentul 69
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 14 alineatul (2) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 12 alineatul (1), la 
articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14 
alineatul (2) poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/70

Amendamentul 70
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) intră în vigoare 
în cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12 alineatul (1), al articolului 
13 alineatul (2) și al articolului 14 
alineatul (2) intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.
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10.4.2019 A8-0464/71

Amendamentul 71
Anneleen Van Bossuyt
în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet 
denumit „Comitetul pentru programul 
Vamă”. Comitetul respectiv este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.
2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Alinierea textului cu privire la actele delegate la linia generală a PE, astfel cum se prevede în 
instrucțiunile orizontale date de Conferința președinților și aplicabile tuturor dosarelor 
CFM.


