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Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma
Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma
Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma
bendroji pozicija
Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105,
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje
numatytus atvejus
Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma
Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma
bendroji pozicija
Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai
Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz.,
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo
Bendrijoje
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))
(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2006)0565),
– atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0326/2006),
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ataskaitą (A6-0000/2007),
1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;
2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;
3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(4a) Tarybos reglamentui (EB) Nr. 577/98
įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti
priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio
28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB,
nustatančiu Komisijos naudojimosi jai
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką.
1

OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas
su pakeitimais, padarytais Sprendimu
2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p.11).
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Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 577/98)
1a. 4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
keičiama taip:
„vadovaujantis 8 straipsnio 2 dalyje
numatyta tvarka kiekvienais metais turėtų
būti rengiama ad hoc modulių programa,
apimanti kelerių metų laikotarpį;“

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS (naujas)
4 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 577/98)
1b. 4 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. apibrėžimai parengiami,
suderinamumo korektūros daromos,
kintamųjų kodifikavimas ir tyrimo
kintamųjų sąrašo derinimas, būtinas
siekiant nustatyti metodų ir koncepcijų
raidą, atliekamas ir principų, kuriais
remiantis formuluojami klausimai dėl
darbo jėgos padėties, sąrašas sudaromas
remiantis 8 straipsnio 2 dalyje numatyta
tvarka.“

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
6 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 577/98)
Atitinkantys tyrimo rodiklį „darbo
užmokestis iš pagrindinės darbovietės“
duomenys gali būti persiunčiami Eurostatui
per aštuoniolika mėnesių nuo ataskaitinio
laikotarpio pabaigos, kai šiai informacijai
pateikti buvo naudojami administraciniai
duomenys.
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Atitinkantys tyrimo rodiklį „darbo
užmokestis iš pagrindinės darbovietės“
duomenys gali būti persiunčiami Eurostatui
per dvidešimt vieną mėnesį nuo
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kai šiai
informacijai pateikti buvo naudojami
administraciniai duomenys.
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