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Amendamentul 1
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 
2014, majoritatea calificată se definește 
pe baza populației din statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 
2014, majoritatea calificată în Consiliu se 
definește pe baza populației din statele 
membre. Definiția populației totale la 
nivel național în scopuri specifice Uniunii 
ar trebui prevăzută separat într-un 
regulament adoptat la momentul oportun.

Or. en

Amendamentul 3
Rafał Trzaskowski, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reședință obișnuită” are același înțeles 
ca la articolul 2 litera (d) primul paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; se 
consideră că au reședință obișnuită în zona 
geografică în cauză doar persoanele care:

(d) „reședință obișnuită” înseamnă locul în 
care o persoană își petrece în mod normal 
perioada de odihnă zilnică, indiferent de 
absențele temporare în scopul recreerii, al 
vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al 
afacerilor, al tratamentului medical sau al 
pelerinajelor religioase; se consideră că au 
reședință obișnuită în zona geografică în 
cauză doar persoanele care:

Or. en

Amendamentul 4
Rafał Trzaskowski, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La aplicarea definiției pentru „reședință
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 al 
Comisiei.

În cazul în care nu se pot determina 
circumstanțele descrise la punctele (i) și 
(ii), „reședință obișnuită” înseamnă locul 
domiciliului legal sau înregistrat. La 
aplicarea definiției pentru „reședința
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 al 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 5
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei (1) Statele membre prezintă Comisiei
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(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință.  
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 litera
(d) punctele (i) și (ii),   statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populația la locul de reședință legal sau 
înregistrat la momentul de referință; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporționale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populația 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

(Eurostat) date referitoare la populația în 
mod obișnuit rezidentă, astfel cum se 
menționează la articolul 2 literele (c) și (d), 
la momentul de referință. În cazul în care 
nu pot fi stabilite circumstanțele descrise la 
articolul 2 litera (d) punctele (i) și (ii), 
statele membre furnizează Comisiei
(Eurostat) date privind populația la locul de 
reședință legal sau înregistrat la momentul 
de referință; în acest caz, acestea vor 
depune eforturi proporționale pentru a 
calcula date care aproximează cât mai bine 
populația în mod obișnuit rezidentă 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

Or. en

Amendamentul 6
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Populația totală pentru scopurile specifice 
ale Uniunii
În scopul votului cu majoritate calificată 
în Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Or. en

Amendamentul 7
Zita Gurmai
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată 
în Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul
de referință, astfel cum sunt menționate la
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Statele membre furnizează Comisiei
(Eurostat) date privind populația totală la 
nivel național la momentul de referință, în 
conformitate cu articolul 2, în termen de 
opt luni de la sfârșitul anului de referință.
În sensul prezentului articol, statele 
membre nu furnizează date privind 
populația la locul de reședință legal sau 
înregistrat la momentul de referință.

Or. en

Justificare

Implicațiile politice sensibile ale unei trimiteri explicite la votul cu majoritate calificată în 
Consiliu nu ar trebui abordate într-un raport care vizează în special un aspect tehnic. Dată 
fiind mobilitatea tot mai mare a lucrătorilor în Uniunea Europeană, în special în contextul 
actualei crize sociale și economice, calcularea numărului de voturi aplicat pentru majoritatea 
calificată ar trebui să ducă la o rată stabilă, așa cum se întâmplă acum.

Amendamentul 8
Rafał Trzaskowski, Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național la momentul de 
referință, în conformitate cu articolul 2, în 
termen de opt luni de la sfârșitul anului de 
referință.
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Or. en

Amendamentul 9
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind numărul 
cetățenilor lor la momentul de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință permanentă la momentul de 
referință.

Or. en


