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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0565)1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0326/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4α) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
577/98 του Συμβουλίου πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σελ. 23. Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ 
L 200, 22.7.2006, σελ. 11).

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 2 εισαγωγή (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98)

1α. Το άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο 2 
τροποποιείται ως εξής:
"Κάθε έτος, εγκρίνεται ένα πολυετές 
πρόγραμμα ενοτήτων ad hoc, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 8, παράγραφος 2·"

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

Άρθρο 4, παράγραφος 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98)

1β. Το άρθρο 4, παράγραφος 3, 
τροποποιείται ως εξής:
"3. Οι ορισμοί, οι κανόνες ελέγχου, η 
κωδικοποίηση των μεταβλητών, η 
αναπροσαρμογή του καταλόγου των 
μεταβλητών της έρευνας που απαιτείται
λόγω των εξελίξεων των τεχνικών και 
των εννοιών, καθώς και ένας κατάλογος 
αρχών για τη διατύπωση των ερωτήσεων 
σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης, 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 2, του παρόντος 
κανονισμού."

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98)

Στην περίπτωση που για την παροχή αυτών 
των πληροφοριών χρησιμοποιούνται 
διοικητικά δεδομένα, τα δεδομένα που 
αντιστοιχούν στο χαρακτηριστικό της 
έρευνας «αποδοχές από την κύρια 
εργασία» μπορούν να διαβιβαστούν στην

Στην περίπτωση που για την παροχή αυτών 
των πληροφοριών χρησιμοποιούνται 
διοικητικά δεδομένα, τα δεδομένα που 
αντιστοιχούν στο χαρακτηριστικό της 
έρευνας «αποδοχές από την κύρια 
εργασία» μπορούν να διαβιβαστούν στην
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Eurostat εντός δεκαοκτώ μηνών από τη 
λήξη της περιόδου αναφοράς».

Eurostat εντός είκοσι ενός μηνών από τη 
λήξη της περιόδου αναφοράς».


