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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
 мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  депутати, освен в случаите по членове 
105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за 
ЕС

***I Процедура на съвместно решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент на Съвета (ЕО) №577/98 относно организацията на 
извадково изследване на работната сила в Общността
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Процедура на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0565)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0326/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси
(A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 4А (ново)

4а) Мерките, необходими за 
прилагането на Регламент на Съвета 
(ЕО) № 577/98, следва да бъдат 
приети в съответствие с Решение на 
Съвета 1999/468/ЕО от 28 юни 1999 
относно установяване на условията и 
реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1.

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
Решение, изменено с Решение 
2006/512/EО (OВ L 200, 22.7.2006 г., 
стр. 11).

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1A (нова)

Член 4, параграф 2, алинея 2, уводна част (Регламент (EО) № 577/98)

1a. Член 4, параграф 2, алинея втора 
се изменя както следва:
"Всяка година се съставя програма от 
ad hoc модули, обхващаща няколко 
години, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 8, 
параграф 2;"

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1Б (нова)

Член 4, параграф 3 (Регламент (EО) № 577/98)

1б. Член 4, параграф 3 се изменя както 
следва:
"3. Дефинициите, правилата, които 
трябва да се използват, 
кодификацията на променливите, 
адаптирането на списъка от 
променливи за изследването, които са 
станали необходими в резултат на 
развитието на техниките и 
концепциите, както и списък от 
принципи за формулирането на 
въпросите относно трудовия статус, 
се съставят в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 8, 
параграф 2." 

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
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Данните, съответстващи в изследването 
на характеристиката "възнаграждение от 
основната работа", могат да се изпращат 
на Евростат до осемнадесет месеца от 
изтичането на референтния период, 
когато за предоставяне на тази 
информация се използват 
административни данни."

Данните, съответстващи в изследването 
на характеристиката "възнаграждение от 
основната работа", могат да се изпращат 
на Евростат до двадесет и един месеца 
от изтичането на референтния период, 
когато за предоставяне на тази 
информация се използват
административни данни."


