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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta’ 
kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0155),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0086/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Sabiex jiġu miġġielda b’mod effettiv 
id-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali, f’konformità mal-
Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), jeħtieġ li jkun hemm statistiki 
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komparabbli, affidabbli u objettivi dwar 
is-sitwazzjoni tal-persuni impjegati, 
persuni qiegħda u persuni barra mis-suq 
tax-xogħol, filwaqt li tkun rispettata l-
kunfidenzjalità statistika, il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament (KE) 
Nru 577/98 fir-rigward tal-kontenut tal-
moduli ad hoc, id-definizzjonijiet, u kull 
aġġustament tal-lista tal-varjabbli tal-
istħarriġ li jkun meħtieġ minħabba l-
evoluzzjoni tat-tekniki u l-kunċetti. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
sabiex tadotta l-lista ta’ varjabbli 
strutturali, inkluż id-daqs minimu tal-
kampjun u l-frekwenza tal-istħarriġ.

(5) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament (KE) 
Nru 577/98 fir-rigward tal-kontenut tal-
moduli ad hoc, id-definizzjonijiet, u kull 
aġġustament tal-lista tal-varjabbli tal-
istħarriġ li jkun meħtieġ minħabba l-
evoluzzjoni tat-tekniki u l-kunċetti. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
sabiex tadotta l-lista ta’ varjabbli 
strutturali, inkluż id-daqs minimu tal-
kampjun u l-frekwenza tal-istħarriġ, kif 
ukoll sabiex tadotta regoli dwar ir-
reviżjonijiet li jintużaw, il-kodifikazzjoni 
tal-varjabbli u l-lista ta’ prinċipji għall-
formulazzjoni tad-domandi rigward l-
istatus tax-xogħol.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8



PR\937980MT.doc 7/11 PE513.078v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b'appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta' proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti. L-għotjiet 
għandhom jingħataw lill-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali 
oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f'daqqa għandu jkun mezz ewlieni kif tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b'appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta' proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti, bi qbil mat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 128(1) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni1.  L-għotjiet għandhom 
jingħataw, bil-kundizzjoni li l-moduli ad 
hoc jiġu effettivament implimentati, lill-
istituti nazzjonali tal-istatistika u lil 
awtoritajiet nazzjonali oħra msemmija fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-
Istatistika Ewropea. L-għotjiet li jingħataw 
bl-għan li jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza 
tax-xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta'
somom f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ 
somom f'daqqa għandu jkun mezz ewlieni 
kif tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

_____________
1 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) it-tnax-il inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
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'– il-pajjiż tat-twelid [...], oriġini razzjali 
jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
diżabbiltà, orjentazzjoni sesswali (mhux 
bilfors)'

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-paragrafi 2 u 3 huma sostitwiti b’dan 
li ġej:

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 7c, dwar id-definizzjonijiet u kull 
aġġustament tal-lista tal-varjabbli tal-
istħarriġ li jkun meħtieġ minħabba l-
evoluzzjoni tat-tekniki u l-kunċetti.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 7c, dwar id-definizzjonijiet u kull 
aġġustament tal-lista tal-varjabbli tal-
istħarriġ li jkun meħtieġ minħabba l-
evoluzzjoni tat-tekniki u l-kunċetti 
minbarra kwalunkwe modifika relatata 
man-natura opzjonali tal-informazzjoni 
rikjesta.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 7c, 
dwar lista ta' varjabbli (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa "varjabbli strutturali"), 
inkluż id-daqs minimu tal-kampjun u l-
frekwenza tal-istħarriġ, minn fost il-
karatteristiċi tal-istħarriġ speċifikati fil-

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 7c, 
dwar lista ta' varjabbli (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa "varjabbli strutturali"), 
inkluż id-daqs minimu tal-kampjun u l-
frekwenza tal-istħarriġ, minn fost il-
karatteristiċi tal-istħarriġ speċifikati fil-
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paragrafu 1 li għandhom jiġu mistħarrġa 
biss bħala medji annwali b'referenza għal 
52 ġimgħa aktar milli bħala medji 
trimestrali.

paragrafu 1 li għandhom jiġu mistħarrġa 
biss bħala medji annwali b'referenza għal 
52 ġimgħa aktar milli bħala medji 
trimestrali. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti delegati, bi 
qbil mal-Artikolu 7c, rigward ir-regoli 
dwar ir-reviżjonijiet li għandhom 
jintużaw, il-kodifikazzjoni tal-varjabbli u 
l-lista tal-prinċipji għall-formolazzjoni tal-
mistoqsijiet dwar l-istatus tax-xogħol.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
dwar ir-reviżjonijiet li għandhom 
jintużaw, il-kodifikazzjoni tal-varjabbli u 
l-lista tal-prinċipji għall-formulazzjoni 
tal-mistoqsijiet dwar l-istatus tax-xogħol. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 8(2).

imħassar

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-paragrafu 4 huwa mħassar. (b) il-paragrafi 3 u 4 huma mħassra.
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Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni tista’ tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra 
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-
moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a 
skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali].

Bi qbil mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 128(1) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, l-Unjoni tista’ 
tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-istituti 
nazzjonali tal-istatistika u lil awtoritajiet 
nazzjonali oħra msemmija bħala l-
benefiċjarji magħżula fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009, għall-
implimentazzjoni tal-moduli ad hoc kif 
imsemmi fl-Artikolu 7a skont l-Artikolu X 
tar-Regolament (UE) Nru XX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni, [COM (2011) 609 
finali]. Dawn l-għotjiet jistgħu jieħdu l-
forma ta’ somom uniċi f’daqqa u 
għandhom ikunu suġġetti għall-
kundizzjoni li l-Istati Membri 
jipparteċipaw b’mod sħiħ fl-
implimentazzjoni tal-moduli ad hoc.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7c - paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 7a 

3. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 7a 
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għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat minn 
(Uffiċju tal-pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data preċiża tad-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament emendatorju).

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin minn …*. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel tmiem il-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi tal-istess tul, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull 
perjodu.
______________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en


