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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0155),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
338. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0086/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
hatékonyabb küzdelem érdekében – az 
Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés (EUMSZ) 10. cikkével 
összhangban – a foglalkoztatott, a 
munkanélküli és a munkaerőpiacon kívül 
rekedt személyekre vonatkozó 
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összehasonlítható, megbízható és objektív 
statisztikákra van szükség a statisztikai 
adatok bizalmas kezelése, a magánéletnek 
és a személyes adatok védelmének 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az 577/98/EK 
rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása céljából az ad hoc modulok 
tartalma, a fogalommeghatározások és a 
felmérési változók listájának a technika és 
a fogalmak fejlődése miatt szükségessé vált 
kiigazítása tekintetében. Emellett a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a strukturális változók 
listájának elfogadása érdekében, beleértve 
a minta minimális méretét és az 
adatgyűjtés gyakoriságát.

(5) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 290. 
cikke értelmében felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az 577/98/EK 
rendelet egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása céljából az ad hoc modulok 
tartalma, a fogalommeghatározások és a 
felmérési változók listájának a technika és 
a fogalmak fejlődése miatt szükségessé vált 
kiigazítása tekintetében. Emellett a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a strukturális változók 
listájának elfogadása érdekében, beleértve 
a minta minimális méretét és az 
adatgyűjtés gyakoriságát, valamint annak 
érdekében, hogy szabályokat fogadhasson 
el az alkalmazandó szerkesztésre, a 
változók rendszerezésére és a 
foglalkoztatási helyzettel kapcsolatos 
kérdések megfogalmazásának elveire 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén 
megvalósítani. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni. 
A munkaerő-felmérések végrehajtása 
céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók. 
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének 
legfőbb módja.

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén 
megvalósítani, az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 128. cikke 
(1) bekezdése második albekezdésének1

megfelelően. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni, 
feltéve, hogy az ad hoc modulokat 
ténylegesen végrehajtják. A munkaerő-
felmérések végrehajtása céljából nyújtott 
támogatások átalányösszegek formájában 
adhatók. Ebben az összefüggésben 
indokolt, hogy az átalányösszegek 
használata legyen a támogatáskezelés 
egyszerűsítésének legfőbb módja.

_____________
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – -a pont (új)
577/98/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 12 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a) pontjának 
tizenkettedik francia bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„– (választható) születési hely […], faji 
vagy etnikai származás, vallás vagy 
meggyőződés, fogyatékosság, szexuális 
irányultság”

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) és a (3) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
577/98/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 7c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fogalommeghatározásokra és 
a felmérési változók listájának a technika 
és a fogalmak fejlődése miatt szükségessé 
vált módosítására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 7c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fogalommeghatározásokra és 
a felmérési változók listájának a technika 
és a fogalmak fejlődése miatt szükségessé 
vált módosítására vonatkozóan, a kért 
információk választható jellegének 
módosítása kivételével.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
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7c. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben előírt felmérési jellemzők 
közül kiválasztandó olyan változók 
listájára (a továbbiakban: strukturális 
változók) vonatkozóan, beleértve a 
minimális mintaméretet és a felmérés 
gyakoriságát, mely változókat csak éves 
átlagértékként kell összegyűjteni, 52 hét 
vonatkozásában, nem pedig negyedéves 
átlagértékként.

7c. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben előírt felmérési jellemzők 
közül kiválasztandó olyan változók 
listájára (a továbbiakban: strukturális 
változók) vonatkozóan, beleértve a 
minimális mintaméretet és a felmérés 
gyakoriságát, mely változókat csak éves 
átlagértékként kell összegyűjteni, 52 hét 
vonatkozásában, nem pedig negyedéves 
átlagértékként. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 7c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó 
szerkesztésre, a változók rendszerezésére 
és a foglalkoztatási helyzettel kapcsolatos 
kérdések megfogalmazásának elveire 
vonatkozó szabályok tekintetében.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
577/98/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – elfogadja az alkalmazandó 
szerkesztésre vonatkozó szabályokat, a 
változók kódolását és a foglalkoztatási 
helyzetre vonatkozó kérdések 
megfogalmazási elveinek listáját. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 8. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (4) bekezdést el kell hagyni. b) A (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011) 609 végleges].

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 
128. cikke (1) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően az Unió 
pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének
megfelelően [COM (2011) 609 végleges]. 
Ezek a támogatások átalányösszeg 
formájában kerülnek kifizetésre, és 
folyósításuk feltétele, hogy a tagállamok 
teljes mértékben részt vegyenek az ad hoc 
modulok végrehajtásában.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 c cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 
bekezdésében és a 7a. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (Publications 
office: please insert the exact date of the 
entry into force of the amending 
Regulation)-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3) A Bizottság 4. cikk (2) bekezdésében és 
7a. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-
tól/-től* kezdődő hatállyal. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb a folyó időszak vége 
előtt három hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítás ellen.
______________

* HL: kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en


