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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa 
koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 577/98 muuttamisesta
(KOM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0565)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0326/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

Tämän neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 577/98 täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

4 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan johdantokappale (asetus (EY) N:o 577/98)

1 a. Muutetaan 4 artiklan 2 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
"Joka vuosi laaditaan lisäkysymyksiä 
koskeva monivuotinen ohjelma 8 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen;" 

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

4 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 577/98)

1 b. Muutetaan 4 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Määritelmät, tarkistussäännöt, 
muuttujien koodaus, tekniikan ja 
käsitteiden kehityksestä johtuvat 
tutkittavien muuttujien luetteloon tehtävät 
välttämättömät mukautukset sekä 
työmarkkina-asemaa koskevien 
kysymysten muotoiluperiaatteet 
vahvistetaan 8 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen".
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Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

6 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 577/98)

Tutkittavaa ominaisuutta ”päätyön palkka” 
vastaavat tiedot voidaan toimittaa 
Eurostatille kahdeksantoista kuukauden
kuluessa viitejakson päättymisestä, jos 
tiedot saadaan hallinnollisista lähteistä.”

Tutkittavaa ominaisuutta ”päätyön palkka” 
vastaavat tiedot voidaan toimittaa 
Eurostatille kahdenkymmenenyhden 
kuukauden kuluessa viitejakson 
päättymisestä, jos tiedot saadaan 
hallinnollisista lähteistä.”


