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PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 
2 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje.
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, 
kurioje asmuo paprastai praleidžia 
poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant 
laikino nebuvimo išvykus poilsiauti, 
atostogauti, lankyti draugų ir giminaičių, 
verslo reikalais, gydytis arba vykstant į 
piligriminę kelionę. Atitinkamos 
geografinės vietovės nuolatiniais 
gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie:

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1201/2009 priedo 
nuostatas;

Jei i ar ii papunkčiuose nurodytų 
aplinkybių neįmanoma nustatyti, 
„nuolatinė gyvenamoji vieta“ reiškia 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą.
Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1201/2009 priedo 
nuostatas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir 
d punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto 
i arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 
2 straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
nuolatinių gyventojų statistinius
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir 
d punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto 
i arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu 
statistinius duomenis; tokiu atveju jos deda 
atitinkamas pastangas skaičiuoti duomenis, 
kurie būtų kuo artimesni 2 straipsnio c ir 
d punktuose nurodytiems nuolatinių 
gyventojų statistiniams duomenims.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio 
c punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal 
jų teisinę arba registruotą gyvenamąją 
vietą ataskaitiniu laiku duomenų.

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 
2 straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos.
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