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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar emendar 
tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' sondaġġ ta' 
kampjun ta' ħaddiema fil-Komunità
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0565)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, li bi qbil magħhom 
il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0326/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6 
0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-
intenzjoni li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 4 A (ġdida)

(4a) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 għandhom 
jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 billi jiġu stipulati l-proċeduri għall-
eżerċitar ta’ l-implimentazzjoni tal-poteri 
mogħtija lill-Kummissjoni1.
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif 

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU 
L 200, 22.7.2006, p. 11).

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 2, parti introduttorja (Regolament (KE) Nru 577/98)

1a. L-Artikolu 4, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 huma emendat kif imiss:

"Programm ta' moduli ad hoc li jkopru 
bosta snin għandu jitfassal kull sena 
skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
8(2);"

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 1 B (ġdid)

Artikolu 4, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 577/98)

1b. L-Artikolu 4, paragrafu 3 huwa 
emendat kif imiss:

"3. Id-definizzjonijiet, il-materjal editjat 
użat, il-kodifikazzjoni ta' elementi li 
jistgħu ivarjaw, l-aġġustament tal-lista ta' 
l-elementi li jistgħu ivarjaw tas-sondaġġ 
meħtieġa minħabba l-evoluzzjoni ta' 
tekniki u kunċetti, u lista ta' prinċipji 
għall-formulazzjoni tal-mistoqsijiet 
rigward l-istatus tax-xogħol, huma 
mfassla skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 8(2)."  

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 6, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 577/98)

Tagħrif li jaqbel mal-karatteristiċi ta’ l-
istħarriġ ‘pagi mill-impjieg prinċipali’ 
jista’ jintbagħat lill-Eurostat fi żmien 
tmintax-il xhar mit-tmiem tal-perijodu ta’ 
referenza meta informazzjoni 

Tagħrif li jaqbel mal-karatteristiċi ta’ l-
istħarriġ ‘pagi mill-impjieg prinċipali’ 
jista’ jintbagħat lill-Eurostat fi żmien 
wieħed u għoxrin xhar mit-tmiem tal-
perijodu ta’ referenza meta informazzjoni 
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amministrattiva tintuża biex tipprovdi dan 
it-tagħrif”

amministrattiva tintuża biex tipprovdi dan 
it-tagħrif."


