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10.4.2019 A8-0464/62

Predlog spremembe 62
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) To uredbo bi bilo treba izvajati s 
programi dela. Programi dela bi morali biti 
sposobni zajeti obdobje več let zaradi 
srednje- do dolgoročne narave zastavljenih 
ciljev in da bi se lahko upoštevale izkušnje, 
pridobljene skozi čas. Prehod z letnih na 
večletne programe dela bo zmanjšal 
upravno breme tako za Komisijo kot tudi 
za države članice.

(14) Komisija bi morala sprejeti 
programe dela za namene te uredbe. 
Programi dela bi morali biti sposobni zajeti 
obdobje več let zaradi srednje- do 
dolgoročne narave zastavljenih ciljev in da 
bi se lahko upoštevale izkušnje, 
pridobljene skozi čas. Prehod z letnih na 
večletne programe dela bo zmanjšal 
upravno breme tako za Komisijo kot tudi 
za države članice.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/63

Predlog spremembe 63
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta9.

črtano

__________________
9 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/64

Predlog spremembe 64
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za ustrezen odziv na spremembe v 
prioritetah politike bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi s spremembo 
seznama kazalnikov za merjenje 
uresničevanja posameznih ciljev programa. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet zlasti prejmeta vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

(17) Za ustrezen odziv na spremembe v 
prioritetah politike bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi s spremembo 
seznama kazalnikov za merjenje 
uresničevanja posameznih ciljev programa, 
določitvijo in posodobitvijo večletnega 
strateškega načrta za področje carine ter 
pripravo večletnih delovnih programov. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 
20161a. Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

__________________
1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/65

Predlog spremembe 65
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pripravi in posodablja 
večletni strateški načrt za carino, v 
katerem so naštete vse naloge v zvezi z 
razvojem in delovanjem evropskih 
elektronskih sistemov ali njihovih delov, 
poleg je vsak sistem ali njegov del tudi 
razvrščen kot:

1. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 17 o dopolnitvi te uredbe 
z določitvijo in posodobitvijo večletnega 
strateškega načrta za področje carine, v 
katerem so naštete vse naloge v zvezi z 
razvojem in delovanjem evropskih 
elektronskih sistemov in je vsak sistem ali 
del sistema razvrščen kot:

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/66

Predlog spremembe 66
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program se izvaja z večletnimi 
programi dela iz člena 108 finančne 
uredbe.

1. Za namen programa se sprejmejo 
večletni programi dela, navedeni v 
členu 110 finančne uredbe. V njih se zlasti 
navedejo zastavljeni cilji, pričakovani 
rezultati, način izvajanja in skupni znesek 
finančnega načrta. Programi vsebujejo 
tudi podroben opis ukrepov, za katere je 
predvideno financiranje, navedbo 
zneskov, dodeljenih posameznim 
ukrepom, in okvirni časovni načrt 
izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/67

Predlog spremembe 67
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme večletne 
programe dela z izvedbenimi akti. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 18(2).

2. Komisija v skladu s členom 17 
sprejme delegirane akte o dopolnitvi te 
uredbe z določitvijo večletnih programov 
dela.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/68

Predlog spremembe 68
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 14(2) se prenese 
na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2028.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov12(1), 13(2) in 
14(2) se prenese na Komisijo za obdobje 
do 31. decembra 2028.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/69

Predlog spremembe 69
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 14(2) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po njegovi objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 
določen v navedenem sklepu. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 12(1), 
13(2) in 14(2) lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/70

Predlog spremembe 70
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 14(2), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 12(1), 13(2) in 14(2), začne veljati 
le, če mu niti Evropski parlament niti Svet 
ne nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.
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10.4.2019 A8-0464/71

Predlog spremembe 71
Anneleen Van Bossuyt
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročilo A8-0464/2018
Maria Grapini
Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 črtano
Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor, ki se 
imenuje „odbor programa Carina“. 
Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe 
(EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev besedila o delegiranih aktih s splošno usmeritvijo 
Evropskega parlamenta, kot je navedena v horizontalnih navodilih, ki jih je podala 
konferenca predsednikov in ki se uporabljajo za vse dosjeje večletnega finančnega okvira.


