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Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku 
štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni 
získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0551),

– 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 (C8-
0345/2016),

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

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality predložil švédsky parlament, v ktorom tvrdí, že 
návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste 
z 29. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 
4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0247/2017),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu,

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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



parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0264
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zavádza spoločný 
rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych 
údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 
577/98

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 
2019/1700.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie vo vzťahu k článku 14 ods. 2 o spolupráci s agentúrami Únie

Na zaistenie koherentnosti a kompatibility európskej sociálnej štatistiky Komisia posilní 

spoluprácu s agentúrami Únie v súlade s článkom 14 ods. 2 a súvisiacimi odôvodneniami (12 

a 33). Zahŕňa to posilnenie spolupráce v oblasti štatistických techník, metodiky, kvality, 

nových nástrojov a zdrojov údajov.


