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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\937980SL.doc 3/10 PE513.078v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5



PE513.078v01-00 4/10 PR\937980SL.doc

SL



PR\937980SL.doc 5/10 PE513.078v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0155),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0086/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za 
proračun (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Da bi se uspešno spopadli z 
diskriminacijo na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti v skladu s členom 10 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) je treba imeti primerljive, 
zanesljive in objektivne statistične podatke 
o položaju zaposlenih oseb, brezposelnih 
oseb ter oseb zunaj trga dela, pri čemer je 
treba spoštovati zaupnost statističnih 
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podatkov, zasebnost in varstvo osebnih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija bi morala imeti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 PDEU, da bi lahko dopolnila 
ali spremenila nekatere nebistvene 
elemente Uredbe (ES) št. 577/98 v zvezi z 
vsebino ad hoc modulov, opredelitve in 
kakršno koli prilagoditev seznama 
spremenljivk raziskave, ki je potrebna 
zaradi razvoja tehnik in konceptov. Poleg 
tega bi Komisija morala imeti pooblastila 
za sprejemanje delegiranih aktov, da bi 
lahko sprejela seznam strukturnih 
spremenljivk, vključno z najmanjšo 
velikostjo vzorca in pogostostjo raziskav.

(5) Komisija bi morala imeti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 PDEU, da bi lahko dopolnila 
ali spremenila nekatere nebistvene 
elemente Uredbe (ES) št. 577/98 v zvezi z 
vsebino ad hoc modulov, opredelitve in 
kakršno koli prilagoditev seznama 
spremenljivk raziskave, ki je potrebna 
zaradi razvoja tehnik in konceptov. Poleg 
tega bi Komisija morala imeti pooblastila 
za sprejemanje delegiranih aktov, da bi 
lahko sprejela seznam strukturnih 
spremenljivk, vključno z najmanjšo 
velikostjo vzorca in pogostostjo raziskav, 
ter pravila o popravkih, šifriranje 
spremenljivk in seznam načel za 
oblikovanje vprašanj glede zaposlitvenega 
statusa.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov 
raziskave delovne sile, ki so podlaga za 
politike Unije, se predlaga prispevek Unije 
k financiranju izvajanja modulov v okviru 

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov 
raziskave delovne sile, ki so podlaga za 
politike Unije, se predlaga prispevek Unije 
k financiranju izvajanja modulov v okviru 
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postopkov za dodelitev donacij brez 
razpisov za zbiranje predlogov. Donacije 
se dodelijo nacionalnim statističnim 
uradom in drugim nacionalnim organom iz 
člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2009 o evropski statistiki. Donacije 
za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v 
obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala 
biti uporaba pavšalnih zneskov glavni 
način za poenostavitev postopkov 
dodeljevanja donacij.

postopkov za dodelitev donacij brez 
razpisov za zbiranje predlogov, v skladu z 
drugim pododstavkom člena 128(1) 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije1. 
Donacije se dodelijo nacionalnim 
statističnim uradom in drugim nacionalnim 
organom iz člena 5(2) Uredbe
(ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski 
statistiki pod pogojem, da se ad hoc 
moduli dejansko izvajajo. Donacije za 
izvedbo raziskav delovne sile so lahko v 
obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala 
biti uporaba pavšalnih zneskov glavni 
način za poenostavitev postopkov 
dodeljevanja donacij.

_____________
1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 577/98
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – alinea 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v točki (a) odstavka 1 se dvanajsta 
alinea nadomesti z naslednjim:
– (neobvezno) država rojstva [...], rasa ali 
narodnost, vera ali prepričanje, 
invalidnost, spolna usmerjenost

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavka 2 in 3 se nadomestita z 
naslednjim:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 577/98
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7c v 
zvezi z opredelitvami in kakršno koli
prilagoditvijo seznama spremenljivk 
raziskave, ki je potrebna zaradi razvoja 
tehnik in konceptov.

2. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7c v 
zvezi z opredelitvami in kakršno koli 
prilagoditvijo seznama spremenljivk
raziskave, ki je potrebna zaradi razvoja 
tehnik in konceptov, razen za spremembe v 
zvezi s prostovoljno naravo zahtevanih 
informacij.

Komisija ima pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7c v 
zvezi z seznamom spremenljivk (v 
nadaljnjem besedilu: strukturne 
spremenljivke), vključno z najmanjšo 
velikostjo vzorca in pogostostjo raziskav, 
med parametri raziskave iz odstavka 1, ki 
jih je treba raziskati samo kot letna 
povprečja glede na 52 tednov in ne kot 
četrtletna povprečja.

Komisija ima pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7c v 
zvezi z seznamom spremenljivk (v 
nadaljnjem besedilu: strukturne 
spremenljivke), vključno z najmanjšo 
velikostjo vzorca in pogostostjo raziskav, 
med parametri raziskave iz odstavka 1, ki 
jih je treba raziskati samo kot letna 
povprečja glede na 52 tednov in ne kot 
četrtletna povprečja. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7c 
glede pravil o popravkih, šifriranja 
spremenljivk in seznama načel za 
oblikovanje vprašanj glede zaposlitvenega 
statusa.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 577/98
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila o popravkih, šifriranje 
spremenljivk in seznam načel za 
oblikovanje vprašanj glede zaposlitvenega 
statusa. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 8(2).“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 4 se črta. (b) Odstavka 3 in 4 se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 577/98
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija lahko za izvajanje ad hoc modulov iz 
člena 7a v skladu s členom X Uredbe

V skladu z drugim pododstavkom 
člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) 
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(EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta o Programu Evropske unije za 
socialne spremembe in inovacije, [COM
(2011) 609 final], dodeli finančno podporo 
nacionalnim statističnim uradom in drugim 
nacionalnim organom, ki so v členu 5(2) 
Uredbe (ES) št. 223/2009 določeni kot 
imenovani upravičenci.

št. 966/2012 lahko Unija za izvajanje ad 
hoc modulov iz člena 7a v skladu s členom 
X Uredbe (EU) št. XX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta o Programu Evropske 
unije za socialne spremembe in inovacije, 
[COM (2011) 609 final], dodeli finančno 
podporo nacionalnim statističnim uradom 
in drugim nacionalnim organom, ki so v 
členu 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 
določeni kot imenovani upravičenci. Te 
donacije so lahko v obliki pavšalnih
zneskov, pogoj zanje pa je, da države 
članice v celoti sodelujejo pri izvajanju ad 
hoc modulov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 577/98
Člen 7 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 4(2) in člena 7a se Komisiji 
podeli za nedoločen čas (Urad za 
publikacije: vstavite točen datum začetka 
veljavnosti uredbe o spremembi)..

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 4(2) in člena 7a se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od …*. 
Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
______________
* UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en


