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Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko 
glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci 
(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0551),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0345/2016),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 
2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. marca 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0247/2017),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 



nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0264

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi 
podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, 
(ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 
577/98
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/1700.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije v zvezi s členom 14(2) glede sodelovanja z agencijami Unije

Za zagotovitev skladnosti in primerljivosti evropskih socialnih statistik bo Komisija okrepila 
sodelovanje z agencijami Unije v skladu s členom 14(2) in povezanima uvodnima izjavama 
(12 in 33). To bo vključevalo okrepljeno sodelovanje na področju statističnih tehnik, 
metodologije, kakovosti, novih instrumentov in virov podatkov.


