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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună 
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună 
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei 
anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate
(COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0565]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0326/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-
0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Text de referinţă inexistent în RO. Traducerea provizorie a dispoziţiilor modificate, efectuată 
de Unitatea de Traducere Română.

Amendamentul 1
Considerentul 4A (nou)

(4a) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
577/98 al Consiliului  ar trebui adoptate 
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire 
a normelor  pentru exercitarea 
competenţelor de executare conferite 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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Comisiei.
1 JO C 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel 
cum a fost modificată de Decizia 
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11)

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf partea introductivă (Regulamentul (CE) nr. 577/98)

1a. Articolul 4 alineatul (2) al doilea 
paragraf se modifică după cum urmează:

„În fiecare an este elaborat un program 
de module ad-hoc, care acoperă mai mulţi 
ani, conform procedurii prevăzute la 
articolul 8 alineatul (2).”

Amendamentul 3
ARTICOLUL  1 PUNCTUL 1B (nou)

Articolul 4 alineatul (3) (Regulamentul (CE) nr. 577/98)

1b. Articolul 4 alineatul (3) se modifică 
după cum urmează:

„(3) Definiţiile, regulile de control, 
codificarea variabilelor, adaptarea listei 
de variabile în funcţie de evoluţia 
tehnicilor şi conceptelor, precum şi o listă 
a principiilor pentru formularea 
întrebărilor privind statutul activităţii, 
sunt stabilite conform procedurii 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2).”.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 6 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 577/98)

Datele privind caracteristica anchetei 
„venitul din activitatea principală” pot fi 
transmise serviciului Eurostat în termen de 
optsprezece luni de la sfârşitul perioadei de 

Datele privind caracteristica anchetei 
„venitul din activitatea principală” pot fi 
transmise serviciului Eurostat în termen de 
douăzeci şi una de luni de la sfârşitul 
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referinţă, atunci când acestea au ca sursă  
informaţiile administrative.

perioadei de referinţă, atunci când acestea 
au ca sursă informaţiile administrative.


