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PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei 
anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013) 
155),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0086/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a combate eficient 
discriminarea pe bază de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, 
în conformitate cu articolul 10 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), sunt necesare statistici 
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comparabile, fiabile și obiective cu privire 
la situația persoanelor angajate, șomere și 
a persoanelor din afara pieței forței de 
muncă, respectând totodată 
confidențialitatea statistică, viața privată 
și datele cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia trebuie să aibă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a completa 
sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 
577/98 în ceea ce privește conținutul 
modulelor ad hoc, definițiile și orice 
ajustare a listei de variabile ale anchetei, 
necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și 
conceptelor. În plus, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a adopta lista variabilelor 
structurale, inclusiv dimensiunea minimă a 
eșantionului și periodicitatea colectării 
informațiilor.

(5) Comisia trebuie să aibă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE pentru a completa 
sau a modifica anumite elemente 
neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 
577/98 în ceea ce privește conținutul 
modulelor ad hoc, definițiile și orice 
ajustare a listei de variabile ale anchetei, 
necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și 
conceptelor. În plus, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a adopta lista variabilelor 
structurale, inclusiv dimensiunea minimă a 
eșantionului și periodicitatea colectării 
informațiilor, precum și pentru a adopta 
normele privind regulile de control, 
codificarea variabilelor și lista principiilor 
pentru formularea de întrebări privind 
situația ocupării locurilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere importanța pe care 
modulele ad hoc ale anchetei asupra forței 
de muncă o au în susținerea politicilor 
Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii 
la finanțarea punerii în aplicare a 
modulelor respective prin intermediul 
procedurilor de acordare a granturilor, fără 
cereri de propuneri. Granturile vor fi 
acordate institutelor naționale de statistică 
și altor autorități naționale menționate la 
articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 223/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 martie 
2009 privind statisticile europene. 
Granturile prevăzute pentru efectuarea 
anchetelor asupra forței de muncă pot lua 
forma unor sume forfetare. În acest 
context, utilizarea unor sume forfetare 
trebuie să fie principala modalitate de 
simplificare a gestionării granturilor.

(8) Având în vedere importanța pe care 
modulele ad hoc ale anchetei asupra forței 
de muncă o au în susținerea politicilor 
Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii 
la finanțarea punerii în aplicare a 
modulelor respective prin intermediul 
procedurilor de acordare a granturilor, fără 
cereri de propuneri, în conformitate cu 
articolul 128 alineatul (1) al doilea 
paragraf din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii1 . Granturile vor fi acordate, sub 
rezerva implementării efective a 
modulelor ad hoc, institutelor naționale de 
statistică și altor autorități naționale 
menționate la articolul 5 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene. Granturile prevăzute pentru 
efectuarea anchetelor asupra forței de 
muncă pot lua forma unor sume forfetare. 
În acest context, utilizarea unor sume 
forfetare trebuie să fie principala 
modalitate de simplificare a gestionării 
granturilor.

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – liniuța 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) litera (a), a 
douăsprezecea liniuță se înlocuiește cu 
următorul text:
„- (opțional) țara de origine [...], origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilități, orientare sexuală”

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu 
următorul text:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
7c în ceea ce privește definițiile și orice 
ajustare a listei de variabile ale anchetei, 
necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și 
conceptelor.

2. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
7c în ceea ce privește definițiile și orice 
ajustare a listei de variabile ale anchetei, 
necesară ca urmare a evoluției tehnicilor și 
conceptelor, cu excepția oricărei 
modificări în legătură cu natura opțională 
a informațiilor solicitate.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 7c în 
ceea ce privește o listă de variabile 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 7c în 
ceea ce privește o listă de variabile 
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(denumită în continuare „variabile 
structurale”), inclusiv dimensiunea minimă 
a eșantionului și periodicitatea colectării 
informațiilor, dintre caracteristicile 
specificate la alineatul (1), care trebuie 
colectate doar ca medii anuale raportate la 
52 de săptămâni, și nu ca medii 
trimestriale.

(denumită în continuare „variabile 
structurale”), inclusiv dimensiunea minimă 
a eșantionului și periodicitatea colectării 
informațiilor, dintre caracteristicile 
specificate la alineatul (1), care trebuie 
colectate doar ca medii anuale raportate la 
52 de săptămâni, și nu ca medii 
trimestriale. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 7c, în ceea ce privește adoptarea 
normelor privind regulile de control, 
codificarea variabilelor și lista principiilor 
vizând formularea de întrebări privind 
situația ocupării locurilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
adoptarea normelor privind regulile de 
control, codificarea variabilelor și lista 
principiilor pentru formularea de 
întrebări privind situația ocupării 
locurilor de muncă. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 8 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (4) se elimină. (b) alineatele (3) și (4) se elimină.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea poate acorda sprijin financiar 
institutelor naționale de statistică și altor 
autorități naționale menționate ca 
beneficiari desemnați la articolul 5 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009, pentru punerea în aplicare a 
modulelor ad hoc menționate la articolul 
7a, în conformitate cu articolul X din 
Regulamentul (UE) nr. XX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind un program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială, 
[COM (2011) 609 final].

În conformitate cu articolul 128 alineatul 
(1) al doilea paragraf din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 Uniunea 
poate acorda sprijin financiar institutelor 
naționale de statistică și altor autorități 
naționale menționate ca beneficiari 
desemnați la articolul 5 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru 
punerea în aplicare a modulelor ad hoc 
menționate la articolul 7a, în conformitate 
cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. 
XX/XX al Parlamentului European și al 
Consiliului privind un program al Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială, [COM (2011) 609 final]. 
Aceste granturi se acordă sub forma unor  
sume forfetare și sunt condiționate de 
participarea deplină a statelor membre la 
implementarea modulelor ad hoc.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 577/98
Articolul 7 c – alineatul (3) (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 7a se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată, începând cu 
(Oficiul pentru publicații:. vă rugăm să 
introduceți data exactă a intrării în vigoare 
a regulamentului de modificare).

3. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 7a se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la ...* . Comisia 
elaborează un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
______________
* JO: vă rugăm să introduceți data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. en


