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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti d esimese lõigu tähenduses.
Alaliste elanikena käsitatakse ainult 
järgmisi kõnealuses geograafilises 
piirkonnas elavaid isikuid:

(d) „alaline elukoht” – koht, kus inimene 
tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, 
olenemata ajutisest eemalolekust 
meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja 
sugulaste külastamise, töö, ravi või 
palverännaku eesmärgil. Alaliste 
elanikena käsitatakse ainult järgmisi 
kõnealuses geograafilises piirkonnas 
elavaid isikuid:

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Kui punktis i või ii kirjeldatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks teha, tähendab 
„alaline elukoht” seaduslikku või 
registreeritud elukohta. Mõiste „alaline 
elukoht” kohaldamisel käsitlevad 
liikmesriigid erijuhte vastavalt komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1201/2009 lisale;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
vaatlusajal; selleks püüavad nad leida 
andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja alaliselt elava
rahvastiku kohta artikli 2 punkti c 
tähenduses. Kui artikli 2 punkti d 
alapunktides i või ii osutatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks määrata, esitavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
andmed selle kohta, kui paljud inimesed 
omavad nende riigis õiguslikku või 
registreeritud elukohta vaatlusajal; selleks 
püüavad nad leida andmed, mis kirjeldavad 
võimalikult ligilähedaselt artikli 2 
punktides c ja d esitatud alaliselt elavat
elanikkonda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil.
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