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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има 
същото значение като посоченото в 
член 2, буква г), първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 763/2008. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

г) „обичайно местопребиваване“ 
означава мястото, където едно лице 
обикновено прекарва дневния период 
на почивка, независимо от временно 
отсъствие за отдих, ваканция, 
посещения при приятели и роднини, 
работа, медицинско лечение или 
религиозно поклонение. Само следните 
лица следва да се считат за обичайно 
пребиваващи във въпросния географски 
район:

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите-членки третират 
специалните случаи, както е определено 
в приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията.

Когато обстоятелствата, посочени в 
подточка i) или ii), не могат да бъдат 
установени, „обичайно 
местопребиваване“ означава мястото 
на законно или регистрирано 
местожителство. При прилагането на 
определението за „обичайно 
местопребиваване“ държавите членки 
третират специалните случаи, както е 
определено в приложението към 
Регламент (ЕО) № 1201/200911 на 
Комисията.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението с обичайно 
местопребиваване, посочено в член 2, 
букви в) и г), към референтния момент 
или период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението с 
обичайно местопребиваване, посочено 
в член 2, букви в) и г).

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите-членки не предоставят 
данни за населението в неговото 
законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година.
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