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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «συνήθης διαμονή»: έχει την ίδια 
σημασία με αυτήν του άρθρου 2 στοιχείο 
δ) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008. Ως συνήθως διαμένοντες 
στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή 
πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα 
οποία:

(δ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον 
οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις 
καθημερινές ώρες ανάπαυσης, 
ανεξάρτητα από την περιστασιακή 
απουσία του για λόγους αναψυχής, 
διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και 
συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης 
ή θρησκευτικού προσκυνήματος. Ως 
συνήθως διαμένοντες στην αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρούνται 
μόνο τα άτομα τα οποία:

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στα σημεία (i) και (ii), 
«συνήθης τόπος διαμονής» θεωρείται ο 
τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας 
κατοικίας. Κατά την εφαρμογή του 
ορισμού της «συνήθους διαμονής», τα 
κράτη μέλη διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις 
όπως στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1201/2009 της Επιτροπής.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνήθως 
διαμένοντα πληθυσμό που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ) κατά τον 
χρόνο αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι 
συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 2 
στοιχείο δ) σημείο i)  ή ii), τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) 
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό στον 
τόπο της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας 
του κατά τον χρόνο αναφοράς· στην 
περίπτωση αυτή, καταβάλλουν τις δέουσες 
προσπάθειες για να συνθέσουν στοιχεία 
που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον πληθυσμό που αναφέρεται στο άρθρο 
2 στοιχεία γ) και δ).

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνήθως 
διαμένοντα πληθυσμό που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ) κατά τον 
χρόνο αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι 
συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 2 
στοιχείο δ) σημείο i)  ή ii), τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) 
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό στον 
τόπο της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας 
του κατά τον χρόνο αναφοράς· στην 
περίπτωση αυτή, καταβάλλουν τις δέουσες 
προσπάθειες για να συνθέσουν στοιχεία 
που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς.
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