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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství
(COM(2013)0155 – C7–0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0155),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0086/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Za účelem účinného boje proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace v souladu s článkem 10 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) je nutné mít k dispozici 
porovnatelné, spolehlivé a objektivní 
statistiky o situaci zaměstnaných osob, 
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nezaměstnaných osob a osob mimo trh 
práce a současně respektovat důvěrnost 
statistických údajů, soukromí a ochranu 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků nařízení (ES) č. 577/98, 
které nejsou podstatné, pokud jde o obsah 
modulů ad hoc, definice a jakékoli úpravy 
seznamu proměnných zjišťování, které jsou 
vzhledem k vývoji techniky a pojmů 
nezbytné. Kromě toho by měla být Komise 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, aby mohla přijímat seznam 
strukturálních proměnných, včetně 
minimálního rozsahu zjišťování a 
periodicity zjišťování.

(5) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků nařízení (ES) č. 577/98, 
které nejsou podstatné, pokud jde o obsah 
modulů ad hoc, definice a jakékoli úpravy 
seznamu proměnných zjišťování, které jsou 
vzhledem k vývoji techniky a pojmů 
nezbytné. Kromě toho by měla být Komise 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, aby mohla přijímat seznam 
strukturálních proměnných, včetně 
minimálního rozsahu zjišťování a 
periodicity zjišťování, a aby mohla rovněž 
přijímat pravidla kontroly, kódování 
proměnných a seznam zásad pro 
formulaci otázek týkajících se pracovní 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k významné roli modulů ad 
hoc šetření pracovních sil při podpoře 

(8) Vzhledem k významné roli modulů ad 
hoc šetření pracovních sil při podpoře 
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politik Unie se navrhuje, aby byl na 
financování jejich provádění poskytován 
příspěvek Unie prostřednictvím grantů bez 
výzvy k předkládání návrhů. Granty se 
udělí národním statistickým úřadům a 
jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v 
čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 týkajícího se evropské 
statistiky. Granty, které se poskytují pro 
účely provádění šetření pracovních sil, 
mohou mít formu paušálních částek. 
Hlavní metodou, jak zjednodušit grantové 
řízení, by v této souvislosti mělo být 
využití paušálních částek.

politik Unie se navrhuje, aby byl na 
financování jejich provádění poskytován 
příspěvek Unie prostřednictvím grantů bez 
výzvy k předkládání návrhů, v souladu 
s čl. 128 odst. 1 druhým pododstavcem 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. 
října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1. 
Granty se udělí národním statistickým 
úřadům a jiným vnitrostátním orgánům 
uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
223/2009 ze dne 11. března 2009 
týkajícího se evropské statistiky pod 
podmínkou, že skutečně provedou moduly 
ad hoc. Granty, které se poskytují pro 
účely provádění šetření pracovních sil, 
mohou mít formu paušálních částek. 
Hlavní metodou, jak zjednodušit grantové 
řízení, by v této souvislosti mělo být 
využití paušálních částek.

_____________
1 Úř. věst. L 298, 26. 10. 12, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – odrážka 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odst. 1 písm. a) se dvanáctá odrážka 
nahrazuje tímto:
„– (nepovinně) země narození [...], rasový 
nebo etnický původ, náboženské vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotní postižení, 
sexuální orientace“

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto: a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
7c, pokud jde o definice a jakékoli úpravy 
seznamu proměnných zjišťování, které jsou 
vzhledem k vývoji techniky a pojmů 
nezbytné.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
7c, pokud jde o definice a jakékoli úpravy 
seznamu proměnných zjišťování, které jsou 
vzhledem k vývoji techniky a pojmů 
nezbytné s výjimkou jakékoli úpravy 
týkající se nepovinného charakteru 
požadovaných informací.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
7c, pokud jde o seznam proměnných (dále 
jen „strukturální proměnné“), včetně 
minimálního rozsahu zjišťování a 
periodicity zjišťování, z ukazatelů 
zjišťování uvedených v odstavci 1, které se 
musí zjišťovat jen jako roční průměry 
vztahující se na 52 týdnů, a ne jako 
čtvrtletní průměry.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
7c, pokud jde o seznam proměnných (dále 
jen „strukturální proměnné“), včetně 
minimálního rozsahu zjišťování a 
periodicity zjišťování, z ukazatelů 
zjišťování uvedených v odstavci 1, které se 
musí zjišťovat jen jako roční průměry 
vztahující se na 52 týdnů, a ne jako 
čtvrtletní průměry. Komise je v souladu s 
článkem 7c zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci, pokud jde o 
pravidla kontroly, kódování proměnných 
a seznam zásad pro formulaci otázek 
týkajících se pracovní situace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla kontroly, 
kódování proměnných a seznam zásad pro 
formulaci otázek týkajících se pracovní 
situace. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 4 se zrušuje. b) odstavce 3 a 4 se zrušují.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může národním statistickým úřadům 
a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným 
jako určení příjemci v čl. 5 odst. 2 nařízení 

V souladu s čl. 128 odst. 1 druhým 
pododstavcem nařízení Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 může Unie 
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(ES) č. 223/2009 poskytnout finanční 
podporu na provádění modulů ad hoc 
uvedených v článku 7a v souladu s 
článkem X nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX o 
programu Evropské unie pro sociální 
změny a inovace, [KOM(2011) 609 v 
konečném znění].

národním statistickým úřadům a jiným 
vnitrostátním orgánům uvedeným jako 
určení příjemci v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 223/2009 poskytnout finanční podporu 
na provádění modulů ad hoc uvedených v 
článku 7a v souladu s článkem X nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
XX/XX o programu Evropské unie pro 
sociální změny a inovace, [KOM(2011) 
609 v konečném znění]. Tyto podpory 
mohou mít podobu paušálních částek a 
jsou podmíněny plnou účastí členských 
států na provádění modulů ad hoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 c – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 a článku 
7a se Komisi svěřuje na dobu neurčitou od 
(Úřad pro publikace  vloží přesné datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení 
v platnost).

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 článku 
7a se Komisi svěřuje na dobu pěti let od 
…*. Komise předloží zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.
______________
* Úř. věst.: vložte datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en


