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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti
(KOM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0565)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0326/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 je treba 
sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih 
pooblastil1.

1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, 
kakor je bil nazadnje spremenjen s 
Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 
22.7.2006, str. 11).

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

člen 4, odstavek 2, pododstavek 2, uvodni del (Uredba (ES) št. 577/98)

1a. Člen 4(2)(2) se spremeni kot sledi:

„Vsako leto se v skladu s postopkom, ki je 
določen v členu 8(2), sestavi večletni 
program ad hoc modulov;“

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 1 B (novo)

člen 4, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 577/98)

1b. Člen 4(3) se spremeni kot sledi:

„3. Opredelitve, nadzorni predpisi, 
kodifikacija spremenljivk, prilagajanje 
seznama spremenljivk raziskovanja, ki je 
potrebno zaradi razvoja tehnik in 
konceptov, ter seznam načel za 
oblikovanje vprašanj v zvezi z delovnim 
statusom se določijo v skladu s postopkom 
iz člena 8(2).“  

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 2

člen6, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 577/98)

Podatki, ki ustrezajo parametru raziskave 
„plača za glavno delo“, se Eurostatu lahko 
pošljejo v roku osemnajstih mesecev od 
konca obdobja opazovanja, če se za 
predložitev teh informacij uporabljajo 
administrativni podatki.“

Podatki, ki ustrezajo parametru raziskave 
„plača za glavno delo“, se Eurostatu lahko 
pošljejo v roku enaindvajsetih mesecev od 
konca obdobja opazovanja, če se za 
predložitev teh informacij uporabljajo 
administrativni podatki.“


