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AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) “gewone verblijfplaats”: hetzelfde als 
in artikel 2, onder d), eerste alinea, van 
Verordening (EG) nr. 763/2008. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner van 
het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

(d) "gewone verblijfplaats": de plaats 
waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
rustperiode doorbrengt, afgezien van 
tijdelijke afwezigheid in verband met 
recreatie, vakantie, vrienden- en 
familiebezoek, zakenreizen, medische 
behandelingen of bedevaarten. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner van 
het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie.

Indien de in onder i) en ii) omschreven 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, betekent "gewone 
verblijfplaats" de wettelijke of 
geregistreerde woonplaats. Bij toepassing 
van de definitie van “gewone 
verblijfplaats” behandelen de lidstaten 
bijzondere gevallen zoals in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 1201/2009 van de 
Commissie.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

(niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c).
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