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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo 
organizavimo Bendrijoje
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0155),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0086/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto 
nuomonę (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) siekiant pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 10 straipsnį 
veiksmingai kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, būtina 
turėti palyginamus, patikimus ir 
objektyvius statistinius duomenis apie 
dirbančių asmenų, bedarbių ir darbo 



PE513.078v01-00 6/11 PR\937980LT.doc

LT

rinkoje nedalyvaujančių asmenų padėtį, 
atsižvelgiant į statistinių duomenų 
konfidencialumą, privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį, kad ji galėtų 
papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras 
neesmines Reglamento (EB) Nr. 577/98 
nuostatas, susijusias su ad hoc modulių 
turiniu, apibrėžtimis ir tyrimo kintamųjų 
sąrašo pritaikymo prie metodų ir sąvokų 
raidos. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti 
struktūrinių kintamųjų sąrašą, įskaitant 
mažiausią imties dydį ir tyrimų dažnumą;

(5) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį, kad ji galėtų 
papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras 
neesmines Reglamento (EB) Nr. 577/98 
nuostatas, susijusias su ad hoc modulių 
turiniu, apibrėžtimis ir tyrimo kintamųjų 
sąrašo pritaikymo prie metodų ir sąvokų 
raidos. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti 
struktūrinių kintamųjų sąrašą, įskaitant 
mažiausią imties dydį ir tyrimų dažnumą, 
taip pat priimti taikytinas duomenų 
redagavimo ir kintamųjų kodifikavimo 
taisykles bei patvirtinti principų, pagal 
kuriuos formuluojami klausimai apie 
užimtumo statusą, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc 
moduliai svarbūs remiant Sąjungos 
politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą 

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc 
moduliai svarbūs remiant Sąjungos 
politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą 
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šiems moduliams taikyti, siūloma teikti 
dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti 
paraiškas. Dotacijos skiriamos 
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos 5 straipsnio 2 dalyje. Dotacijos 
darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti 
skiriamos vienkartinėmis išmokomis. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės 
išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų 
valdymo paprastinimo būdas;

šiems moduliams taikyti, siūloma teikti 
dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti 
paraiškas, pagal 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių1

128 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą. 
Dotacijos skiriamos nacionalinėms 
statistikos institucijoms ir kitoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms, 
nurodytoms 2009 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 5 
straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad jos iš 
tikrųjų taiko ad hoc modulius. Dotacijos 
darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti 
skiriamos vienkartinėmis išmokomis. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės 
išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų 
valdymo paprastinimo būdas;

_____________
1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
4 straipsnio 1 dalies a punkto dvylikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies a punkto dvylikta įtrauka 
pakeičiama taip:
„– gimimo šalis [...], rasinė ar etninė 
kilmė, religija ar įsitikinimai, negalia, 
seksualinė orientacija (neprivaloma)“

Or. en



PE513.078v01-00 8/11 PR\937980LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip: a) 2 dalis pakeičiama taip:

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
7c straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl apibrėžčių ir tyrimo kintamųjų sąrašo 
pritaikymo prie metodų ir sąvokų raidos.

2. Komisijai pagal 7c straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
apibrėžčių ir tyrimo kintamųjų sąrašo 
pritaikymo prie metodų ir sąvokų raidos, 
išskyrus visus pakeitimus, susijusius su 
reikalaujamos informacijos neprivalomu 
pobūdžiu.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 7c 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
kintamųjų (toliau – struktūriniai kintamieji) 
sąrašo, įskaitant mažiausią imties dydį ir 
tyrimų dažnumą, iš 1 dalyje išvardytų 
tyrimo rodiklių, kurie renkami ne kaip 
ketvirčio vidurkiai, o tik kaip metiniai
vidurkiai, taikant 52 savaičių laikotarpį.

Komisijai pagal 7c straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
kintamųjų (toliau – struktūriniai kintamieji) 
sąrašo, įskaitant mažiausią imties dydį ir 
tyrimų dažnumą, iš 1 dalyje išvardytų 
tyrimo rodiklių, kurie renkami ne kaip 
ketvirčio vidurkiai, o tik kaip metiniai 
vidurkiai, taikant 52 savaičių laikotarpį. 
Komisijai pagal 7c straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl taikytinų duomenų redagavimo ir 
kintamųjų kodavimo taisyklių bei 
principų, pagal kuriuos formuluojami 
klausimai apie užimtumo statusą, sąrašo.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinimo aktais Komisija 
patvirtina duomenų redagavimo ir 
kintamųjų kodavimo taisykles bei 
klausimų apie užimtumo statusą 
formulavimo principų sąrašą. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 8 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis išbraukiama. b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga gali skirti finansinę paramą 
nacionalinėms statistikos institucijoms ir 
kitoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, įtrauktoms į paskirtųjų 
pagalbos gavėjų sąrašą, nurodytą 

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą Sąjunga gali skirti finansinę 
paramą nacionalinėms statistikos 
institucijoms ir kitoms nacionalinėms 



PE513.078v01-00 10/11 PR\937980LT.doc

LT

Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 
straipsnio 2 dalyje, kad jos galėtų taikyti 7a 
straipsnyje nurodytus ad hoc modulius 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos [COM (2011) 609 galutinis] X 
straipsnį.

valdžios institucijoms, įtrauktoms į 
paskirtųjų pagalbos gavėjų sąrašą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 
straipsnio 2 dalyje, kad jos galėtų taikyti 7a 
straipsnyje nurodytus ad hoc modulius 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos [COM (2011) 609 galutinis] X 
straipsnį. Šios dotacijos gali būti skiriamos 
vienkartinėmis išmokomis su sąlyga, kad 
valstybės narės visapusiškai dalyvautų 
taikant ad hoc modulius.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 577/98
7 c straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 4 straipsnio 2 dalyje ir 7a straipsnyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo (Leidinių biuras: įrašyti 
tikslią Reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamos nuostatos, įsigaliojimo datą)..

3. 4 straipsnio 2 dalyje ir 7a straipsnyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo ...*. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
______________
* OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en



PR\937980LT.doc 11/11 PE513.078v01-00

LT


