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Изменение 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16, 
параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз, от 1 ноември 
2014 г. квалифицираното мнозинство 
се определя въз основа на населението 
на държавите членки.

заличава се

Or. en

Изменение 19
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16, 
параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз, от 1 ноември 
2014 г. квалифицираното мнозинство 
се определя въз основа на населението 
на държавите членки.

заличава се

Or. en

Изменение 20
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 16, параграф 4 (1) В съответствие с член 16, параграф 4 
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от Договора за Европейския съюз, от 
1 ноември 2014 г. квалифицираното 
мнозинство се определя въз основа на 
населението на държавите членки.

от Договора за Европейския съюз, от 
1 ноември 2014 г. квалифицираното 
мнозинство трябва да се определя, 
наред с другото, въз основа на 
населението на държавите членки.

Or. en

Изменение 21
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с Регламент (EО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 май 2003 г. за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS) в цялата 
статистика на държавите членки, която 
те предават на Комисията и която е 
представена на ниво териториални 
единици, трябва да се използва 
класификацията NUTS. По тази 
причина, за да се осигури съпоставима 
регионална статистика, териториалните 
единици следва да бъдат определени в 
съответствие с класификацията NUTS.

(3) В съответствие с Регламент (EО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 май 2003 г. за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS), който 
позволява събирането, изготвянето и 
разпространяването на 
хармонизирани регионални 
статистики в Общността, в цялата 
статистика на държавите членки, която 
те предават на Комисията и която е 
представена на ниво териториални 
единици, трябва да се използва 
класификацията NUTS. По тази 
причина, за да се осигури съпоставима 
регионална статистика, териториалните 
единици следва да бъдат определени в 
съответствие с класификацията NUTS.

Or. en

Изменение 22
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
на всеки три години Комисията внася 
доклад в Европейския парламент, 
Съвета, Икономическия и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно осъществения напредък в 
реализирането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване. За подготовката на тези 
доклади и за редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в ЕС,
включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално ниво 3 
по NUTS. Тъй като при застаряването на 
населението се наблюдават силно 
подчертани регионални различия, от 
Евростат се иска да подготвя редовно 
регионални предвиждания, за да се 
създаде по-пълна представа за 
демографското състояние на регионите 
на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
на всеки три години Комисията внася 
доклад в Европейския парламент, 
Съвета, Икономическия и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно осъществения напредък в 
реализирането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване. За подготовката на тези 
доклади и за редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в ЕС 
са необходими годишни регионални 
данни на регионално ниво 3 по NUTS. 
Тъй като при застаряването на 
населението се наблюдават силно 
подчертани регионални различия, от 
Евростат се иска да подготвя редовно 
регионални предвиждания, за да се 
създаде по-пълна представа за 
демографското състояние на регионите 
на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
на всеки три години Комисията внася 
доклад в Европейския парламент, 

(4) Съгласно член 175, параграф 2 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, на всеки три години 
Комисията внася доклад в Европейския 
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Съвета, Икономическия и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно осъществения напредък в 
реализирането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване. За подготовката на тези 
доклади и за редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в ЕС, 
включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално ниво 3 
по NUTS. Тъй като при застаряването на 
населението се наблюдават силно 
подчертани регионални различия, от 
Евростат се иска да подготвя редовно 
регионални предвиждания, за да се 
създаде по-пълна представа за 
демографското състояние на регионите 
на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно осъществения 
напредък в реализирането на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. За 
подготовката на тези доклади и за 
редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в 
Съюза, включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално ниво 3 
по NUTS. Тъй като при застаряването на 
населението се наблюдават силно 
подчертани регионални различия, от 
Комисията (Евростат) се иска да 
подготвя редовно регионални 
предвиждания, за да се създаде по-
пълна представа за демографското 
състояние на регионите на ниво 2 по 
NUTS в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 24
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Чрез стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие, инициирана от Европейския 
съвет в Гьотеборг през 2001 г. и 
обновена през юни 2006 г., се цели 
постигането на непрекъснато 
подобряване на качеството на живот на 
сегашното и бъдещите поколения. В 
мониторинговия доклад на Евростат, 
който се публикува на всеки две години, 

(7) Чрез стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие, инициирана от Европейския 
съвет в Гьотеборг през 2001 г. и 
обновена през юни 2006 г., се цели 
постигането на непрекъснато 
подобряване на качеството на живот на 
сегашното и бъдещите поколения. В 
мониторинговия доклад на Комисията 
(Евростат), който се публикува на всеки 
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се дава обективна статистическа 
представа за напредъка въз основа на 
набор от показатели на ЕС за 
устойчивото развитие.

две години, се дава обективна 
статистическа представа за напредъка 
въз основа на набор от показатели на ЕС 
за устойчивото развитие.

Or. en

Изменение 25
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA).

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA). 
Актуализацията и обработката на 
данните представляват важен 
елемент за изработването на 
статистики на европейско равнище.

Or. en

Изменение 26
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Демографската информация следва 
да бъде съгласувана със съответната 
информация, събирана в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 г. относно статистиката на 
Общността за миграцията и 
международната закрила и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета 

(11) Демографската информация следва 
да бъде в пълно съответствие със 
съответната информация, събирана в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
862/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 юли 2007 г. относно 
статистиката на Общността за 
миграцията и международната закрила и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 
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относно изготвяне на статистика за 
чуждестранните работници и Регламент 
(ЕО) № 763/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 
относно преброяването на населението 
и жилищния фонд.

на Съвета относно изготвяне на 
статистика за чуждестранните 
работници и Регламент (ЕО) № 763/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно преброяването 
на населението и жилищния фонд.

Or. en

Изменение 27
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика националните и 
европейските статистически органи 
следва да се придържат към 
принципите, заложени в Кодекса на 
европейската статистическа практика, 
който бе преразгледан и актуализиран 
от Комитета на Европейската 
статистическа система на 28 септември 
2011 г.

(13) При разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика националните и 
европейските статистически органи и, 
където е приложимо, другите 
релевантни органи на национално и 
регионално равнище следва да се 
придържат към принципите, заложени в 
Кодекса на европейската статистическа 
практика, който бе преразгледан и 
актуализиран от Комитета на 
Европейската статистическа система на 
28 септември 2011 г.

Or. en

Изменение 28
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „национален“ има същото значение 
като посоченото в член 2, буква е) от 
Регламент (ЕО) № 763/2008, като 

a) „национален“ се отнася до 
територията на държава членка в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
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територията съответства на 
определението в Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 във версията му, която е 
приложима към референтния момент 
или период;

№ 1059/2003 във версията му, която е 
приложима към референтния момент 
или период;

Or. en

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „регионален“ има същото значение 
като посоченото в член 2, буква ж) 
от Регламент (ЕО) № 763/2008; за 
държавите, които не са членки на 
Европейския съюз, „регионален“ 
означава статистическите региони на 
ниво 1, 2 или 3, договорени между тези 
държави и Комисията (Евростат), в 
съответствие с версията, която е 
приложима към референтния момент 
или период;

б) „регионален“ означава на ниво 1, 
ниво 2 или ниво 3 по NUTS съгласно 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 във 
версията му, която е приложима към 
референтния момент или период; за 
държавите, които не са членки на 
Европейския съюз, „регионален“ 
означава статистическите региони на 
ниво 1, 2 или 3, договорени между тези 
държави и Комисията (Евростат), в 
съответствие с версията, която е 
приложима към референтния момент 
или период;

Or. en

Изменение 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „население с обичайно 
местопребиваване“ означава всички 
лица, чието обичайно 
местопребиваване към референтния 

в) „Европейски граждани”означава 
всички лица, които имат 
гражданство на държава членка към 
референтния момент или период;
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момент или период е в държава членка;

Or. en

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „население с обичайно 
местопребиваване“ означава всички 
лица, чието обичайно местопребиваване 
към референтния момент или период е в 
държава членка;

в) „население с обичайно 
местопребиваване“ означава всички 
лица, чието обичайно местопребиваване 
към референтния момент или период е в 
държава членка на Съюза;

Or. en

Изменение 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има 
същото значение като посоченото в 
член 2, буква г), първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 763/2008. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

заличава се

i. тези, които са живели в своето 
обичайно местопребиваване в 
продължение най-малко на 
дванадесет месеца преди 
референтния момент или период; или
ii. тези, които са пристигнали в 
своето обичайно местопребиваване 
през последните дванадесет месеца 
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преди референтния момент или 
период с намерението да пребивават 
там най-малко една година.
При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират 
специалните случаи, както е 
определено в приложението към 
Регламент (ЕО) № 1201/200911 на 
Комисията.

Or. en

Изменение 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има 
същото значение като посоченото в 
член 2, буква г), първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 763/2008. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

г) „обичайно местопребиваване“ 
означава мястото, където едно лице 
обикновено прекарва дневния период 
на почивка, независимо от временно 
отсъствие за отдих, ваканция, 
посещения при приятели и роднини, 
работа, медицинско лечение или 
религиозно поклонение. Само следните 
лица следва да се считат за обичайно 
пребиваващи във въпросния географски 
район:

Or. en

Изменение 34
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има 
същото значение като посоченото в 
член 2, буква г), първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 763/2008. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

г) „обичайно местопребиваване“ 
означава мястото, където дадено 
лице обикновено прекарва дневния 
период на почивка, независимо от 
временни отсъствия за отдих, 
ваканция или по работа. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

Or. en

Изменение 35
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират специалните 
случаи, както е определено в 
приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията.

Когато обстоятелствата по точка i) 
или ii) не могат да бъдат установени, 
„обичайно местопребиваване“ 
означава мястото на 
законовоустановено или регистрирано 
местопребиваване, освен във връзка с 
член 4;
При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират специалните 
случаи, както е определено в 
приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията.

Or. en

Изменение 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират специалните 
случаи, както е определено в 
приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията.

Когато обстоятелствата, посочени в 
подточка i) или ii), не могат да бъдат 
установени, „обичайно
местопребиваване“ означава мястото 
на законно или регистрирано 
местопребиваване; При прилагането на 
определението за „обичайно 
местопребиваване“ държавите членки 
третират специалните случаи, както е 
определено в приложението към 
Регламент (ЕО) № 1201/2009 на 
Комисията.

Or. en

Изменение 37
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 2 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на определението за
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират специалните 
случаи, както е определено в 
приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията.

При прилагането на определението за
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират специалните 
случаи, както е определено в 
приложението към Регламент (ЕО) 
№ 1201/2009 на Комисията и отчитат 
мястото на законно или 
регистрирано местопребиваване.

Or. fi

Обосновка

Настоящото изменение привежда регламента в структурно съответствие с 
регламентите относно миграцията [(EО) № 862/2007] и преброяването на 
населението [(EО) № 763/2008].
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Изменение 38
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „проверени данни“ означава данни, 
които отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани.

з) „проверени данни“ означава
статистически данни, които 
отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани.

Or. en

Изменение 39
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 2 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) „етническа принадлежност“ 
означава етно-културно 
идентифициране, различно от 
гражданството, с език или култура.

Or. ro

Изменение 40
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) статистически
данни за населението, посочено в 
член 2, букви в) и г), към референтния 
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период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в 
този случай те полагат 
необходимите усилия да изчислят 
данни, които се приближават във 
възможно най-голяма степен до 
стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

момент или период, и обхващат 
следните променливи величини:

a) възраст;
б) пол;
в) регион на пребиваване.

Or. en

Изменение 41
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за
населението, посочено в член 2, 
букви в) и г), към референтния момент 
или период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в 
този случай те полагат 
необходимите усилия да изчислят 
данни, които се приближават във 
възможно най-голяма степен до 
стойностите за населението, 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за своите 
граждани към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото постоянно
местопребиваване към референтния 
момент или период.
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посочено в член 2, букви в) и г).

Or. en

Изменение 42
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото постоянно 
местопребиваване към референтния 
момент или период;  в този случай те 
полагат необходимите усилия да 
изчислят данни, които се приближават 
във възможно най-голяма степен до 
стойностите за населението, посочено в 
член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в техния регион към 
референтния момент или период;  в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

Or. fi

Изменение 43
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
основните демографски събития към 
референтния момент или период без 

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
основните демографски събития към 
референтния момент или период.
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оглед на мястото, където са 
настъпили събитията. Държавите 
членки използват същото 
определение за населението като 
използваното за данните, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 44
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
основните демографски събития към
референтния момент или период без 
оглед на мястото, където са 
настъпили събитията. Държавите 
членки използват същото определение 
за населението като използваното за 
данните, посочени в параграф 1.

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
основните демографски събития, които 
се случват в референтния период.
Държавите членки използват същото 
определение за населението като това, 
което използват за данните, посочени 
в параграф 1 и обхващат следните 
променливи величини:
a) раждания на живи деца по пол, 
месец на събитието, ред на раждане 
на живо дете, възрастта на майката, 
година на раждане на майката, 
страна на раждане на майката, 
гражданство на майката и регион на 
местопребиваване на майката;
б) умирания по възраст, пол, година на 
раждане, регион на местопребиваване, 
страна на раждане, гражданство и 
месец на събитието;

Or. en

Изменение 45
Antigoni Papadopoulou
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички национални и регионални нива,
определени в член 2, букви а) и б).

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички нива, както е посочено в член 2, 
букви а) и б).

Or. en

Изменение 46
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички национални и регионални нива, 
определени в член 2, букви а) и б).

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички национални и регионални нива.

Or. en

Изменение 47
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за своите 
граждани в срок от 8 месеца от края на 
референтната година.
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държавите членки не предоставят 
данни за населението в неговото 
законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
момент или период.

Or. en

Изменение 48
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят 
данни за населението в неговото 
законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. В случай че няма данни, 
общият брой на обичайно 
пребиваващото население може да 
бъде приблизително изчислен по 
законното или регистрираното 
население, като се използват научно 
основани, добре документирани и 
публично достъпни методи за 
изготвяне на статистическа оценка, 
под наблюдението на Комисията 
(Евростат).

Or. en

Изменение 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят 
данни за населението в неговото 
законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година.

Or. en

Изменение 50
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за броя на 
своите граждани към референтния 
момент или период. За целите на 
настоящия член държавите членки 
предоставят данни за населението по
неговото постоянно местопребиваване 
към референтния момент или период.

Or. en
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Изменение 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за броя на 
своите граждани към референтния 
момент или период. За целите на 
настоящия член държавите членки 
предоставят данни за населението по
неговото постоянно местопребиваване 
към референтния момент или период.

Or. en

Изменение 52
György Schöpflin, József Szájer

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за броя на 
своите граждани към референтния 
момент или период. За целите на 
настоящия член държавите членки 
предоставят данни за населението по
неговото постоянно местопребиваване
(постоянен адрес) към референтния 
момент или период.
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Or. en

Изменение 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

Or. en

Обосновка

Важността на въпроса за гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета не 
позволява той да бъде разглеждан от настоящия статистически доклад, тъй като 
това е изключително чувствителен политически, а не технически въпрос. той става 
още по-съществен в момент на криза, когато се повишава мобилността в ЕС, и 
способността за изчисляване е много важна. Следователно изчисляването на броя на 
гласовете, които се използват при гласуването с квалифицирано мнозинство, следва 
да доведе до стабилен брой, както е понастоящем.

Изменение 54
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на гласуването с За целите на гласуването с 
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квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят данни 
за населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки предоставят данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период.

Or. fi

Изменение 55
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Всяка година държавите членки 
предоставят на Комисията 
(Евростат) статистически данни за 
предходната година относно 
променливите величини, посочени в 
член 3, параграф 1 и член 3, параграф 
2, букви а) и б), както и относно 
общото население на национално 
равнище, както е посочено в член 4.

Or. en

Изменение 56
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтният момент за данните за 
населението е полунощ на 31 декември.

1. Референтният момент за данните за 
населението е краят на референтния 
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период (полунощ на 31 декември).

Or. en

Изменение 57
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Референтният период за основните 
демографски събития е календарната 
година, в която са настъпили събитията.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 58
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първият референтен период, който се 
взема предвид за целите на настоящия 
регламент, е 2013 г.  Последният 
референтен период е 2027 г.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 59
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 5. Държавите членки гарантират, че 
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данните за населението, изискани по 
член 3 от настоящия регламент, 
съответстват на изискваните данни по 
член 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007.

данните за населението, изискани по 
член 3 от настоящия регламент, 
съответстват на изискваните данни по 
член 3, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕО) № 862/2007.

Or. en


