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Muitinių veiksmų programa ***I 

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas 

Nr. 624/2007/EB (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0706) 

ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2012)0464), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0241/2012), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 17 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 

4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Biudžeto 

komiteto nuomonę (A7-0026/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



P7_TC1-COD(2011)0341A 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) 

ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1294/2013.) 



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS 

Būtina nustatyti efektyvius, veiksmingus, modernius ir suderintus muitinės kontrolės prie 

Sąjungos išorės sienų metodus: 

 Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniams interesams apsaugoti;  

 siekiant kovoti su neteisėta prekyba ir kartu sudaryti galimybę palengvinti teisėtą verslo 

veiklą; 

 užtikrinti saugą ir saugumą Sąjungoje jos gyventojams ir aplinkos apsaugą; 

 apsaugoti intelektinės nuosavybės teises; ir 

 užtikrinti bendros prekybos politikos vykdymą. 

Siekiant užtikrinti tokią kontrolę būtina, kad muitinė turėtų galimybę naudotis tokiomis 

atitinkamomis priemonėmis, kaip aptikimo įranga ir technologija. Šį priemonių poreikį, be kita 

ko, atskleidžia 2011 m. Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimas, kuriame 

nurodoma, kad cigarečių kontrabandos ekonominis poveikis valstybių narių ir Sąjungos 

biudžetui sudaro maždaug 10 mlrd. EUR nuostolių per metus. 

Šiuo metu keletas daugiametės finansinės programos priemonių, kurios galėtų būti taikomos 

bendrai finansuojant tokių priemonių įsigijimą, nėra visapusiškai išnaudojamos. Siekiant 

veiksmingai paskirstyti finansavimo išteklius, Europos Parlamentas prašo Komisijos ne vėliau 

kaip iki 2018 m. vidurio pateikti ataskaitą dėl reikiamų finansinių išteklių suteikimo SESV 

3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoje srityje reikiamoms muitinės kontrolės priemonėms 

pirkti, įskaitant galimybę skirti tuos išteklius per vieną fondą. 


