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POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „miejsce zamieszkania” ma to samo 
znaczenie, co w art. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 763/2008. Jedynie 
następujące osoby uważa się za osoby 
mające miejsce zamieszkania w danym 
obszarze geograficznym:

(d) „miejsce zamieszkania” oznacza 
miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza 
część doby przeznaczoną na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, 
spotkaniami służbowymi, leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami 
religijnymi. Jedynie następujące osoby 
uważa się za osoby mające miejsce 
zamieszkania w danym obszarze 
geograficznym:

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy stosowaniu definicji „miejsca 
zamieszkania” państwa członkowskie 
traktują szczególne przypadki w sposób 
określony w załączniku do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1201/2009.

Jeżeli ustalenie okoliczności opisanych w 
punkcie (i) lub (ii) nie jest możliwe, 
wówczas „miejsce zamieszkania” oznacza 
miejsce zameldowania. Przy stosowaniu 
definicji „miejsca zamieszkania” państwa 
członkowskie traktują szczególne 
przypadki w sposób określony w 
załączniku do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1201/2009.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące 
ludności, o której mowa w art. 2 lit. c) i d), 
w czasie odniesienia. Jeśli nie jest możliwe 
ustalenie okoliczności opisanych w art. 2 
lit. d) ppkt (i) i (ii), państwa członkowskie 
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane 
dotyczące ludności mającej miejsce 
zameldowania w czasie odniesienia; w 
takim wypadku podejmują one 
proporcjonalne starania w celu obliczenia 
danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności, 
o której mowa w art. 2 ust. c) i d).

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące 
ludności zamieszkującej, o której mowa w 
art. 2 lit. c) i d), w czasie odniesienia. Jeśli 
nie jest możliwe ustalenie okoliczności 
opisanych w art. 2 lit. d) ppkt (i)i (ii), 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane dotyczące ludności 
mającej miejsce zameldowania w czasie 
odniesienia; w takim wypadku podejmują 
one proporcjonalne starania w celu 
obliczenia danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności 
zamieszkującej, o której mowa w art. 2 ust. 
c) i d).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane o liczbie ludności 
ogółem na poziomie krajowym w czasie 
odniesienia, o której mowa w art. 2 lit. c), 
w ciągu 8 miesięcy od końca roku 
odniesienia. Na potrzeby niniejszego 
artykułu państwa członkowskie nie 
przekazują danych o ludności mającej
miejsce zameldowania w czasie 
odniesienia.

Na potrzeby głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane o liczbie ludności 
ogółem na poziomie krajowym w czasie 
odniesienia, o której mowa w art. 2 lit. c), 
w ciągu 8 miesięcy od końca roku 
odniesienia.
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