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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství
(KOM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0565)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0326/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení Rady (ES) č. 577/98 by měla být 
přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 
2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, 
s. 11).

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec úvodní část (nařízení (ES) č. 577/98)

1a. V článku 4 se odstavec 2 pododstavec 
2 mění takto:
„Program víceletých ad hoc modulů se 
vypracuje každý rok podle postupu 
uvedeného v čl. 8 odst. 2;“

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 1B (nový)

Čl. 4 odst. 3 (nařízení (ES) č. 577/98)

1b. V článku 4 se odstavec 3 mění takto:
„3. Definice, opravy, které mají být 
provedeny, kodifikace proměnlivých 
faktorů, úprava seznamu proměnlivých 
faktorů průzkumu, která je nezbytná 
z důvodu dalšího vývoje metod a pojmů, a 
také seznam zásad pro formulování otázek 
o situaci zaměstnanců se vytváří v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2.“ 

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 2

Čl. 6 odst. 2 (nařízení (ES) č. 577/98)

Údaje odpovídající ukazateli zjišťování 
„mzdy z hlavního zaměstnání“ lze 
Eurostatu předat do osmnácti měsíců po 
konci referenčního období, pokud se k 
poskytnutí těchto informací využívají 
administrativní údaje.“

Údaje odpovídající ukazateli zjišťování 
„mzdy z hlavního zaměstnání“ lze 
Eurostatu předat do jedenadvaceti měsíců 
po konci referenčního období, pokud se k 
poskytnutí těchto informací využívají 
administrativní údaje.“


