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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stadigvarande bosättning: samma 
betydelse som i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast 
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

d) stadigvarande bosättning: den plats där 
en person normalt har sin dygnsvila, 
bortsett från tillfällig frånvaro för 
rekreation, semester, besök hos vänner 
och släktingar, affärer, medicinsk 
behandling eller religiös pilgrimsfärd.
Endast följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens förordning
(EG) nr 1201/2009.

I de fall omständigheterna i led i eller ii 
inte kan fastställas, avses med 
”stadigvarande bosättning” den plats där 
personen är folkbokförd. När 
medlemsstaterna tillämpar definitionen av 
stadigvarande bosättning ska de behandla 
specialfall på det sätt som anges i bilagan 
till kommissionens förordning (EG) 
nr 1201/2009.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
stadigvarande bosatta befolkningen enligt 
artikel 2 c och d vid referenstidpunkten.
När omständigheterna i artikel 2 d i eller 
2 d ii inte kan fastställas ska 
medlemsstaterna till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med den stadigvarande bosatta
befolkningen enligt artikel 2 c och d.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte 
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång.
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