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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „szokásos lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében; kizárólag 
azok a személyek tekinthetők a szóban 
forgó földrajzi területen szokásos 
lakóhellyel rendelkezőknek, akik:

(d) "szokásos lakóhely": az a hely, ahol az 
egyén napi pihenőidejét tölti, tekintet 
nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és 
rokonlátogatás, üzleti, orvosi kezelés vagy 
vallásos zarándoklat céljából való 
ideiglenes távollétekre; kizárólag azok a 
személyek tekinthetők a szóban forgó 
földrajzi területen szokásos lakóhellyel 
rendelkezőknek, akik:

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

Ha az i. vagy ii. pontban foglalt 
körülmények nem állapíthatók meg, akkor
a "szokásos lakóhely" a jogszerű vagy 
bejegyzett lakóhely. A „szokásos lakóhely” 
fogalmának alkalmazásakor a tagállamok 
az egyedi eseteket az 1201/2009/EK 
bizottsági rendelet mellékletének 
megfelelően kezelik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2. cikk c) és d) pontjában 
meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat).
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

1. A tagállamok a 2. cikk c) és d) pontjában 
meghatározott szokásos lakóhellyel 
rendelkező népességről a referenciaidőre 
vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat). Amennyiben a 
2. cikk c) és d) pontjának i. és 
ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett
szokásos lakóhellyel rendelkező
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül.
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