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Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för 
europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå 
som samlas in genom urvalsundersökningar (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 
2016/0264(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2016)0551),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0345/2016),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 29 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-
0247/2017).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.



3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



P8_TC1-COD(2016)0264

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om 
fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som 
grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 
452/2008 och (EG) nr 1338/2008, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1700.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen avseende artikel 14.2 om samarbetet med unionens byråer 

För att säkerställa den europeiska socialstatistikens samstämmighet och jämförbarhet kommer 
kommissionen att stärka samarbetet med unionens byråer i enlighet med artikel 14.2 och 
motsvarande skäl (12 och 33). Detta kommer att omfatta stärkt samarbete om statistiska 
tekniker, metodik, kvalitet, nya instrument och uppgiftskällor.


