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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "residenza abitwali" tfisser l-istess bħal 
fl-Artikolu 2(d) fl-ewwel paragrafu tar-
Regolament (KE) Nru 763/2008. Il-
persuni li ġejjin biss għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-
żona ġeografika kkonċernata:

(d) "residenza abitwali"  tfisser il-post fejn 
persuna normalment tqatta’ l-perjodu tal-
mistrieħ tagħha ta’ kuljum, 
irrispettivament minn assenzi temporanji 
għall-finijiet ta’ rikreazzjoni, ta' vakanzi, 
ta' żjarat lill-ħbieb u lill-qraba, ta' 
negozju, ta' kura medika jew ta' 
pellegrinaġġ reliġjuż. Il-persuni li ġejjin 
biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
residenti abitwali taż-żona ġeografika 
kkonċernata:

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Fejn iċ-ċirkostanzi deskritti fil-punt (i) 
jew (ii) ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti, 
"ir-residenza abitwali" tfisser il-post ta' 
residenza legali jew reġistrata. Fl-
applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma għandhom 
jagħmlu sforzi proporzjonati biex 
jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) d-dejta dwar 
il-popolazzjoni abitwalment residenti kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien 
ta' referenza. Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-
Artikolu 2 (d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu 
stabbiliti, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) d-
dejta dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza; f'dan il-
każ, huma jagħmlu sforzi proporzjonati 
biex jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni abitwalment 
residenti msemmija fl-Artikolu 2(c) u (d).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprovdu dejta 
dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) dejta dwar it-total 
tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza.
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