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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v 
Spoločenstve
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0155),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0086/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Na účinný boj proti diskriminácii na
základe pohlavia, rasového alebo
etnického pôvodu, náboženského
vyznania alebo viery, zdravotného
postihnutia, veku alebo sexuálnej
orientácie v súlade s článkom 10 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je
nutné mať k dispozícii porovnateľné, 
spoľahlivé a objektívnej štatistiky o
situácii zamestnaných osôb, 
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nezamestnaných osôb a osôb mimo trhu
práce a súčasne rešpektovať dôvernosť
štatistických údajov, súkromie a ochranu
osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
577/98, pokiaľ ide o obsah ad hoc 
modulov, definície, a akékoľvek úpravy 
zoznamu premenných zisťovania, ktoré sa 
vzhľadom na vývoj techniky a pojmov stali 
nevyhnutné. Komisia by okrem toho mala 
byť splnomocnená prijímať delegované 
akty, aby mohla prijímať zoznam 
štrukturálnych premenných vrátane 
minimálnej veľkosti vzorky, ako aj 
frekvencie zisťovania údajov.

(5) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
577/98, pokiaľ ide o obsah ad hoc 
modulov, definície, a akékoľvek úpravy 
zoznamu premenných zisťovania, ktoré sa 
vzhľadom na vývoj techniky a pojmov stali 
nevyhnutné. Komisia by okrem toho mala 
byť splnomocnená prijímať delegované 
akty, aby mohla prijímať zoznam 
štrukturálnych premenných vrátane
minimálnej veľkosti vzorky, ako aj 
frekvencie zisťovania údajov a aby mohla
takisto prijímať pravidlá kontroly, 
kódovania premenných a zoznamu zásad 
formulácie otázok o pracovnom statuse.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie na 

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie na 
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financovanie vykonávania týchto modulov 
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov. 
Granty sa poskytnú národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 
uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike. Granty poskytované na účely 
vykonávania zisťovania pracovných síl 
môžu byť vo forme jednorazových platieb. 
V tomto kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.

financovanie vykonávania týchto modulov 
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov 
v súlade s článkom 128 ods. 1 druhým
pododsekom nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č.
966/2012 z 25. októbra 2012 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1. 
Granty sa poskytnú národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 
uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike pod podmienkou, že skutočne 
budú realizovať moduly ad hoc. Granty 
poskytované na účely vykonávania 
zisťovania pracovných síl môžu byť vo 
forme jednorazových platieb. V tomto 
kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.

_____________
1 Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 písmene a) sa dvanásta 
zarážka nahrádza takto:
„ – (voliteľne) krajina pôvodu [...], 
rasový alebo etnický pôvod, náboženské 
vyznanie alebo viera, zdravotné 
postihnutie, vek alebo sexuálna 
orientácia“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto: (a) odsek 2 sa nahrádza takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o definície a akékoľvek úpravy 
zoznamu premenných zisťovania, ktoré sa 
vzhľadom na vývoj techniky a pojmov stali 
nevyhnutné.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o definície a akékoľvek úpravy 
zoznamu premenných zisťovania, ktoré sa 
vzhľadom na vývoj techniky a pojmov stali 
nevyhnutné s výnimkou akejkoľvek 
úpravy týkajúcej sa nepovinného
charakteru požadovaných informácií.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o zoznam ukazovateľov (ďalej 
len „štrukturálne premenné“) vrátane 
minimálnej veľkosti vzorky, ako aj 
frekvencie zisťovania údajov z 
ukazovateľov zisťovaní uvedených v 
odseku 1, ktoré sa musia zisťovať iba ako 
ročné priemery vzťahujúce sa na 52 
týždňov, a nie ako štvrťročné priemery.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o zoznam ukazovateľov (ďalej 
len „štrukturálne premenné“) vrátane 
minimálnej veľkosti vzorky, ako aj 
frekvencie zisťovania údajov z 
ukazovateľov zisťovaní uvedených v 
odseku 1, ktoré sa musia zisťovať iba ako 
ročné priemery vzťahujúce sa na 52 
týždňov, a nie ako štvrťročné priemery. 
Komisia e splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7c, 
pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa pravidiel 
kontroly, kódovania premenných a 
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zoznamu zásad formulovania otázok o 
pracovnom statuse.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme pravidlá týkajúce sa pravidiel 
kontroly a kódovania premenných a 
zoznam zásad formulovania otázok o 
pracovnom statuse. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) odsek 4 sa vypúšťa. (b) vypúšťajú sa odseky 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Únia môže národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným 
ako určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť 
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie [KOM(2011) 
609 v konečnom znení].

V súlade s článkom 128 ods. 1 druhým
pododsekom nariadenia Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 môže Únia 
národným štatistickým úradom a iným 
vnútroštátnym orgánom uvedeným ako 
určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť 
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie [KOM(2011) 
609 v konečnom znení]. Tieto granty môžu 
mať formu jednorazových platieb a sú 
podmienené plnou účasťou členských 
štátov na vykonávaní modulov ad hoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7 – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7a sa 
Komisii udeľuje na neurčité obdobie od 
(Úrad pre publikácie: vloží presný dátum 
nadobudnutia účinnosti nariadenia o zmene 
a doplnení)..

3. Právomoc prijať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov
od…*. Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú proti 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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______________
*Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en


