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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „običajno prebivališče“ pomeni isto kot 
v prvem odstavku člena 2(d) Uredbe (ES) 
št. 763/2008. Kot običajni prebivalci 
zadevnega geografskega območja se 
upoštevajo samo osebe, ki:

(d) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v 
katerem oseba običajno preživi svoj 
dnevni počitek, ne glede na začasno 
odsotnost za namene rekreacije, počitnic, 
obiskov pri prijateljih in sorodnikih, 
poslov, zdravljenja ali verskega romanja.
Kot običajni prebivalci zadevnega 
geografskega območja se upoštevajo samo 
osebe, ki:

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri uporabi opredelitve „običajnega 
prebivališča“ države članice obravnavajo 
posebne primere kot v Prilogi k Uredbi 
Komisije (ES) št. 1201/2009

Če okoliščin iz točk (i) ali (ii) ni mogoče 
ugotoviti, pomeni „običajno prebivališče“ 
kraj pravnega ali registriranega 
prebivališča. Pri uporabi opredelitve 
„običajnega prebivališča“ države članice 
obravnavajo posebne primere kot v Prilogi 
k Uredbi Komisije (ES) št. 1201/2009

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji (Eurostatu) 
predložijo podatke o prebivalstvu, kakor je 
navedeno v členu 2(c) in (d), v 
referenčnem času. Kadar okoliščin iz člena 
2(d)i ali (d)ii ni mogoče ugotoviti, države 
članice Komisiji predložijo podatke o 
prebivalstvu v kraju njihovega pravnega ali 
registriranega prebivališča v referenčnem 
času; v tem času si sorazmerno prizadevajo 
za izračun podatkov, ki so najboljši možni 
približek prebivalstvu iz člena 2(c) in (d).

1. Države članice Komisiji (Eurostatu) 
predložijo podatke o prebivalstvu z 
običajnim prebivališčem, kakor je 
navedeno v členu 2(c) in (d), v 
referenčnem času. Kadar okoliščin iz člena 
2(d)i ali (d)ii ni mogoče ugotoviti, države 
članice Komisiji predložijo podatke o 
prebivalstvu v kraju njihovega pravnega ali 
registriranega prebivališča v referenčnem 
času; v tem času si sorazmerno prizadevajo 
za izračun podatkov, ki so najboljši možni 
približek prebivalstvu z običajnim 
prebivališčem, iz člena 2(c) in (d).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene glasovanja s kvalificirano 
večino v Svetu države članice Komisiji 
(Eurostatu) v 8 mesecih po koncu 
referenčnega leta predložijo podatke o 
celotnem prebivalstvu na nacionalni ravni 
v referenčnem času iz člena 2(e). Za 
namene tega člena države članice ne 
predložijo podatkov o prebivalstvu na 
njihovem pravnem ali registriranem 
prebivališču v referenčnem času.

Za namene glasovanja s kvalificirano 
večino v Svetu države članice Komisiji 
(Eurostatu) v 8 mesecih po koncu 
referenčnega leta predložijo podatke o 
celotnem prebivalstvu na nacionalni ravni 
v referenčnem času iz člena 2(c).
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