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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0155),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0086/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas 
atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Lai saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 10. pantu 
efektīvi apkarotu diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma 
vai seksuālās orientācijas dēļ, ir vajadzīga 
salīdzināma, uzticama un objektīva 
statistika par nodarbinātām personām, 
personām bez darba un personām, kas ir 
ārpus darba tirgus, vienlaikus ievērojot 
statistikas konfidencialitāti, privātumu un 
personas datu aizsardzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 577/98 
elementus attiecībā uz ad hoc moduļu 
saturu, definīcijām un visiem apsekojuma 
mainīgo lielumu saraksta pielāgojumiem, 
kas vajadzīgi tehnikas un koncepciju 
attīstības dēļ. Turklāt Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu strukturālo mainīgo lielumu 
sarakstu, tostarp noteiktu izlases minimālo 
lielumu un apsekojumu biežumu.

(5) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 577/98 
elementus attiecībā uz ad hoc moduļu 
saturu, definīcijām un visiem apsekojuma 
mainīgo lielumu saraksta pielāgojumiem, 
kas vajadzīgi tehnikas un koncepciju 
attīstības dēļ. Turklāt Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, lai 
pieņemtu strukturālo mainīgo lielumu 
sarakstu, tostarp noteiktu izlases minimālo 
lielumu un apsekojumu biežumu, kā arī lai 
pieņemtu noteikumus par pamatotības 
kontroli, mainīgo lielumu kodēšanu un 
sarakstu ar principiem par to, kā formulēt 
jautājumus par darba statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā, izmantojot dotāciju 
procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. Dotācijas piešķir valstu 
statistikas iestādēm un citām valstu 
iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā 

(8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā, izmantojot dotāciju 
procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus saskaņā ar 128. panta 
1. punkta otro daļu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. 
Dotācijas darbaspēka apsekojumu 
veikšanai var būt vienreizēju maksājumu 
veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu 
izmantošanai vajadzētu būt galvenajam 
veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības vispārējam budžetam1. Ar 
noteikumu, ka ir faktiski īstenoti ad hoc 
moduļi, dotācijas piešķir valstu statistikas 
iestādēm un citām valstu iestādēm, kas 
minētas 5. panta 2. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku. Dotācijas darbaspēka 
apsekojumu veikšanai var būt vienreizēju 
maksājumu veidā. Līdz ar to vienreizējo 
maksājumu izmantošanai vajadzētu būt 
galvenajam veidam, kā vienkāršot dotāciju 
pārvaldību.

_____________
1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 577/98
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 12. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta a) apakšpunkta 
divpadsmito ievilkumu aizstāj ar šādu:
„— (neobligāti) dzimšanas valsts [..], 
rase vai etniskā izcelsme, reliģija vai 
ticība, invaliditāte, seksuālā orientācija”

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakspunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem: a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 577/98
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 7.c pantu attiecībā uz 
definīcijām un visiem apsekojuma mainīgo 
lielumu saraksta pielāgojumiem, kas 
vajadzīgi tehnikas un koncepciju attīstības 
dēļ.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 7.c pantu attiecībā uz 
definīcijām un visiem apsekojuma mainīgo 
lielumu saraksta pielāgojumiem, kas 
vajadzīgi tehnikas un koncepciju attīstības 
dēļ, izņemot izmaiņas, kas ir saistītas ar 
prasītās informācijas neobligāto raksturu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 7.c pantu attiecībā uz 
mainīgo lielumu sarakstu (turpmāk –
“strukturālie mainīgie lielumi”), tostarp 
izlases minimālo lielumu un apsekojumu 
biežumu, no apsekojuma raksturlielumiem, 
kas norādīti 1. punktā un kas jāapseko 
vienīgi kā gada vidējie mainīgie lielumi par 
52 nedēļu pārskata periodu, nevis kā 
ceturkšņa vidējie mainīgie lielumi.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 7.c pantu attiecībā uz 
mainīgo lielumu sarakstu (turpmāk –
“strukturālie mainīgie lielumi”), tostarp 
izlases minimālo lielumu un apsekojumu 
biežumu, no apsekojuma raksturlielumiem, 
kas norādīti 1. punktā un kas jāapseko 
vienīgi kā gada vidējie mainīgie lielumi par 
52 nedēļu pārskata periodu, nevis kā 
ceturkšņa vidējie mainīgie lielumi. 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 7.c pantu par 
pamatotības kontroli, mainīgo lielumu 
kodēšanu un sarakstu ar principiem par 
to, kā formulēt jautājumus par darba 
statusu.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 577/98
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par pamatotības 
kontroli, mainīgo lielumu kodēšanu un 
tādu principu sarakstu, kurus ievēro, 
sagatavojot jautājumus par darba statusu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 4. punktu svītro; b) panta 3. un 4. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 577/98
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība var piešķirt finansiālu atbalstu 
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 128. panta 
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5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti 
saņēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad 
hoc moduļus saskaņā ar X pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo 
pārmaiņu un inovācijas programmu, 
[COM (2011) 609 galīgā redakcija].

1. punkta otro daļu Savienība var piešķirt 
finansiālu atbalstu valsts statistikas 
iestādēm un citām valsts iestādēm, kas 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. 
punktā minētas kā izraudzīti saņēmēji, lai 
īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus 
saskaņā ar X pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XX par 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
inovācijas programmu, [COM (2011) 609 
galīgā redakcija]. Dotācijas ir vienreizēji 
maksājumi, un to saņemšanas 
priekšnoteikums ir dalībvalstu pilnīga 
līdzdalība ad hoc moduļu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 577/98
7.c pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā un 
7.a pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu 
grozošās regulas spēkā stāšanās datumu).

3. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā un 
7.a pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.
______________

* OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en
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