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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van 
een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0565)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0326/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) De maatregelen die nodig zijn voor 
de uitvoering van Verordening (EG) nr. 
577/98 van de Raad moeten worden 
vastgesteld in overeenstemming met 
Besluit van de Raad nr. 1999/468/EG van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1.
__________
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit zoals 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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gewijzigd bij besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 
22.7.2006, blz. 11).

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 4, lid 2, alinea 2, inleidende formule (Verordening (EG) nr. 577/98)

1 bis. Artikel 4, lid 2, alinea 2 wordt als 
volgt gewijzigd:
"Ieder jaar wordt volgens de procedure 
van artikel 8, lid 2 een meerjarig 
programma van speciale modules 
vastgesteld:"

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)

Artikel 4, lid 3 (Verordening (EG) nr. 577/98)

1 ter. Artikel 4, lid 3 wordt als volgt 
gewijzigd:
"3. De definities, de controleregels, de 
codering van de variabelen, de door de 
ontwikkeling van technieken en 
concepten noodzakelijke bijwerking van 
de lijst van enquêtevariabelen en een lijst 
van de principes bij de formulering van de 
vragen over de arbeidssituatie worden 
vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 8, lid 2."

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 6, alinea 2 (Verordening (EG) nr. 577/98)

Gegevens voor het enquêtekenmerk "loon 
in de eerste werkkring" kunnen tot uiterlijk 
achttien maanden na afloop van de 
referentieperiode naar Eurostat worden 
gestuurd wanneer administratieve gegevens 
worden gebruikt om deze informatie te 
verstrekken."

Gegevens voor het enquêtekenmerk "loon 
in de eerste werkkring" kunnen tot uiterlijk 
eenentwintig maanden na afloop van de 
referentieperiode naar Eurostat worden 
gestuurd wanneer administratieve gegevens 
worden gebruikt om deze informatie te 
verstrekken."
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