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TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' samaa kuin 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan d 
alakohdan ensimmäisessä kappaleessa;
ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 
vakinaisina asukkaina:

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' paikkaa, 
jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen 
lepoaikansa, lukuun ottamatta 
väliaikaista poissaoloa vapaa-ajan, 
lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, 
työn, terveydenhoidon tai uskonnollisten 
pyhiinvaellusmatkojen vuoksi. Ainoastaan 
seuraavia henkilöitä on pidettävä kyseisen 
maantieteellisen alueen vakinaisina 
asukkaina:

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Jollei i tai ii alakohdassa kuvattuja 
olosuhteita voida määrittää, 'vakinaisella 
asuinpaikalla' tarkoitetaan laillista tai 
rekisteröityä asuinpaikkaa. Soveltaessaan 
'vakinaisen asuinpaikan' määritelmää 
jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. Jollei 
2 artiklan d alakohdan i tai ii alakohdassa 
kuvattuja olosuhteita voida määrittää, 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) tiedot viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä; 
tällöin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitettua väestöä.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitetut vakinaisesti asuvaa
väestöä koskevat tiedot. Jollei 2 artiklan d 
alakohdan i tai ii alakohdassa kuvattuja 
olosuhteita voida määrittää, jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
tiedot viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä; tällöin 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitettua vakinaisesti 
asuvaa väestöä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä 
toimittavan tietoja viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten.
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