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GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati 
nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 
2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā 
persona parasti pavada dienas atpūtas 
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni 
izklaides, brīvdienu pavadīšanas, draugu 
un radinieku apciemošanas, darīšanu, 
ārstniecības vai svētceļojumu nolūkā. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot „pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.

Ja i) vai ii) daļā minētos kritērijus nevar 
piemērot, „pastāvīgā dzīvesvieta” ir 
juridiskā vai reģistrētā dzīvesvieta.
Piemērojot „pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā 
dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā 
tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu 
iespējami precīzākus datus par 2. panta c) 
un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem 
pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta 
d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, 
dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā 
gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai 
aprēķinātu pēc iespējas precīzākus datus 
par 2. panta c) un d) punktā minētajiem 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām.
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PROCEDŪRA
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