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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi  rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2206)0565 – C6–0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2206)0565)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0326/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
4A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(4a) A Tanács 577/1998/EK rendeletének 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozatban1 foglaltaknak megfelelően 
kell elfogadni.
1Hl L 184., 1999.7.17. 23. o. A 
2006/512/EK határozattal (HL L 200., 
2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás: 2
1. CIKK 1A) PONT (új) 

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető rész (577/1998/EK rendelet)

1a.) A 4. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése a következőképpen módosul:
„A több évre kiterjedő ad hoc modulok 
programja minden évben a 8. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint készül;”

Módosítás: 3
1. CIKK 1B) PONT (új)

4. cikk (3) bekezdés (577/1998/EK rendelet)

1b.) A 4. cikk (3) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„3. A meghatározásokat, az alkalmazandó 
szerkesztést, a változók kódolását, a 
felmérési változók listájának a technika és 
a fogalmak fejlődése miatt szükségessé 
vált módosítását, valamint a 
foglalkoztatási helyzetre vonatkozó 
kérdések megfogalmazási elveinek listáját 
a 8. cikk (2) bekezdésében rögzített eljárás 
szerint kell összeállítani.”

Módosítás: 4
1. CIKK 2) PONT

6. cikk (2) bekezdés (577/1998/EK rendelet)

A ’főfoglalkozásból származó bérek’ 
elnevezésű felmérési jellemzőnek 
megfelelő adatok a bázisidőszak végétől 
számított tizennyolc hónapon belül 
terjeszthetők az Eurostat elé, amennyiben 
közigazgatási adatok kerültek 
felhasználásra ezen információk 
alátámasztására.”

A ’főfoglalkozásból származó bérek’ 
elnevezésű felmérési jellemzőnek 
megfelelő adatok a bázisidőszak végétől 
számított huszonegy hónapon belül 
terjeszthetők az Eurostat elé, amennyiben 
közigazgatási adatok kerültek 
felhasználásra ezen információk 
alátámasztására.”


