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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma 
organizēšanu Kopienā
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0565)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0326/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. A APSVĒRUMS (jauns)

(4a) Padomes Regulas (EK) Nr. 577/98 
īstenošanai nepieciešamie pasākumi ir 
jāpieņem saskaņā ar Padomes lēmumu 
1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar 
ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību1.
1OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā 
grozījumi izdarīti ar Lēmumu 
Nr. 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006, 
11. lpp.).

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1. PANTA 1. A PUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkta 2. daļas ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 577/98)

1.a 4. panta 2. punkta 2. daļā iekļauj 
šādus grozījumus:

„Ad hoc moduļu programmu, kas ietver 
vairākus gadus, sagatavo katru gadu 
saskaņā ar 8. panta 2. punktā noteikto 
kārtību;”

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 1. B PUNKTS (jauns)

4. panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 577/98)

1.b 4. panta 3. punktā iekļauj šādus 
grozījumus:

„3. Definīcijas, pamatotības kontroli, 
mainīgo lielumu kodēšanu, apsekojuma 
mainīgo lielumu saraksta pielāgošanu, 
kas jāizdara tehnikas un koncepciju 
attīstības dēļ, un principu sarakstu 
jautājumu formulēšanai par darba 
statusu sagatavo saskaņā ar 8. panta 
2. punktā noteikto kārtību.”

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2. PUNKTS

6. panta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 577/98)

Datus, kas atbilst apsekojuma rādītājiem 
„atalgojums pamatdarbā”, var nosūtīt 
Eurostat astoņpadsmit mēnešu laikā pēc 
pārskata perioda beigām, ja šīs 
informācijas sniegšanai tiek izmantoti 
administratīvie dati.”

Datus, kas atbilst apsekojuma rādītājiem 
„atalgojums pamatdarbā”, var nosūtīt 
Eurostat divdesmit viena mēneša laikā pēc 
pārskata perioda beigām, ja šīs 
informācijas sniegšanai tiek izmantoti 
administratīvie dati.”


