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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) “sædvanlig bopæl”: samme betydning 
som i artikel 2, litra d), første afsnit, i 
forordning (EF) nr. 763/2008. Kun 
følgende personer anses for at have 
sædvanlig bopæl det pågældende sted:

d) "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en 
person normalt tilbringer den daglige 
hvileperiode, uanset om der forekommer 
midlertidigt fravær på grund af 
fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner 
og familie, forretningsrejse, 
lægebehandling eller pilgrimsrejser. Kun 
følgende personer anses for at have 
sædvanlig bopæl det pågældende sted:

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
definitionen "sædvanlig bopæl" behandle 
særlige tilfælde som i bilaget til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1201/2009

Hvis forholdene i nr. i) eller ii) ikke kan 
påvises, betyder "sædvanlig bopæl" det 
sted, hvor en person har lovlig eller 
registreret bopæl. Medlemsstaterne skal 
ved anvendelse af definitionen "sædvanlig 
bopæl" behandle særlige tilfælde som i 
bilaget til Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1201/2009

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne leverer data til 
Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningen, jf. artikel 2, litra c) og d), på 
referencetidspunktet. . Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne data til Kommissionen 
(Eurostat) om befolkningen på deres 
lovlige eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
for den til befolkning, som er defineret i 
artikel 2, litra c) og d).

1. Medlemsstaterne leverer statistiske data 
til Kommissionen (Eurostat) om personer
med sædvanlig bopæl, jf. artikel 2, litra c) 
og d), på referencetidspunktet. Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne data til Kommissionen 
(Eurostat) om befolkningen på deres 
lovlige eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
for de personer med sædvanlig bopæl, 
som er defineret i artikel 2, litra c) og d).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at Rådet kan træffe afgørelser med 
kvalificeret flertal, leverer medlemsstaterne 
data om den samlede befolkning på 
nationalt niveau på referencetidspunktet, jf. 
artikel 2, litra c), senest 8 måneder efter 
udløbet af referenceåret. I forbindelse med 
anvendelsen af denne artikel leverer 
medlemsstaterne ikke data om 
befolkningen på deres lovlige eller 
registrerede bopæl på 
referencetidspunktet.

For at Rådet kan træffe afgørelser med 
kvalificeret flertal, leverer medlemsstaterne 
data om den samlede befolkning på 
nationalt niveau på referencetidspunktet, jf. 
artikel 2, litra c), senest 8 måneder efter 
udløbet af referenceåret.
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