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Pozměňovací návrh 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s čl. 16 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii bude od 1. listopadu 2014 
kvalifikovaná většina vymezena na 
základě počtu obyvatel v členských 
státech.

vypouští se

Or. en

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s čl. 16 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii bude od 1. listopadu 2014 
kvalifikovaná většina vymezena na 
základě počtu obyvatel v členských 
státech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s čl. 16 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii bude od 1. listopadu 2014 
kvalifikovaná většina vymezena na základě 
počtu obyvatel v členských státech.

(1) V souladu s čl. 16 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii bude od 1. listopadu 2014 
kvalifikovaná většina vymezena mimo jiné 
na základě počtu obyvatel v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS) musí veškeré statistiky členských 
států předkládané Komisi a členěné podle 
územních jednotek používat klasifikaci 
NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat 
srovnatelné regionální statistiky, měly by 
být územní jednotky vymezeny podle 
klasifikace NUTS.

(3) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS), které umožňuje shromažďování, 
sestavování a šíření harmonizovaných 
regionálních statistik ve Společenství,
musí veškeré statistiky členských států 
předkládané Komisi a členěné podle 
územních jednotek používat klasifikaci 
NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat 
srovnatelné regionální statistiky, měly by 
být územní jednotky vymezeny podle 
klasifikace NUTS.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle článku 175 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předkládá Komise každé tři 
roky Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o pokroku 
dosaženém při upevňování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. Příprava 
těchto zpráv a pravidelné monitorování 
demografického vývoje a možných 
budoucích demografických výzev 
v regionech EU včetně jejich různých 
typů, jako jsou přeshraniční regiony, 
metropolitní regiony, venkovské, horské a 
přímořské regiony, vyžaduje výroční 
regionální údaje na úrovni NUTS 3. 
Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva 
vykazuje významné regionální odlišnosti, 
má Eurostat za úkol pravidelně 
vypracovávat regionální prognózy za 
účelem úplnosti demografických informací 
o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské 
unii.

(4) Podle článku 175 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předkládá Komise každé tři 
roky Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o pokroku 
dosaženém při upevňování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. Příprava 
těchto zpráv a pravidelné monitorování 
demografického vývoje a možných 
budoucích demografických výzev 
v regionech EU vyžaduje výroční 
regionální údaje na úrovni NUTS 3. 
Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva 
vykazuje významné regionální odlišnosti, 
má Eurostat za úkol pravidelně 
vypracovávat regionální prognózy za 
účelem úplnosti demografických informací 
o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské 
unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle článku 175 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předkládá Komise každé tři 
roky Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o pokroku 
dosaženém při upevňování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. Příprava 
těchto zpráv a pravidelné monitorování 
demografického vývoje a možných 
budoucích demografických výzev 

(4) Podle čl. 175 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie předkládá 
Komise každé tři roky Evropskému 
parlamentu, Radě, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů 
zprávu o pokroku dosaženém při 
upevňování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Příprava těchto zpráv a 
pravidelné monitorování demografického 
vývoje a možných budoucích 
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v regionech EU včetně jejich různých typů, 
jako jsou přeshraniční regiony, 
metropolitní regiony, venkovské, horské a 
přímořské regiony, vyžaduje výroční 
regionální údaje na úrovni NUTS 3. 
Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva 
vykazuje významné regionální odlišnosti, 
má Eurostat za úkol pravidelně 
vypracovávat regionální prognózy za 
účelem úplnosti demografických informací 
o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské 
unii.

demografických výzev v regionech Unie
včetně jejich různých typů, jako jsou 
přeshraniční regiony, metropolitní regiony, 
venkovské, horské a přímořské regiony, 
vyžaduje výroční regionální údaje na 
úrovni NUTS 3. Vzhledem k tomu, že 
stárnutí obyvatelstva vykazuje významné 
regionální odlišnosti, má Komise (Eurostat)
za úkol pravidelně vypracovávat regionální 
prognózy za účelem úplnosti 
demografických informací o regionech 
úrovně NUTS 2 v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem strategie EU pro udržitelný 
rozvoj, zahájené na zasedání Evropské 
rady v Göteborgu v roce 2001 a obnovené 
v červnu 2006, je neustálé zlepšování 
kvality života současných i budoucích 
generací. Monitorovací zpráva Eurostatu, 
zveřejňovaná každé dva roky, poskytuje 
objektivní statistický obraz vývoje, 
založený na souboru ukazatelů 
udržitelného rozvoje EU.

(7) Cílem strategie EU pro udržitelný 
rozvoj, zahájené na zasedání Evropské 
rady v Göteborgu v roce 2001 a obnovené 
v červnu 2006, je neustálé zlepšování 
kvality života současných i budoucích 
generací. Monitorovací zpráva Komise 
(Eurostatu), zveřejňovaná každé dva roky, 
poskytuje objektivní statistický obraz 
vývoje, založený na souboru ukazatelů 
udržitelného rozvoje EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA).

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA). Významný prvek při 
vypracovávání statistik na evropské 
úrovni představuje aktualizace 
a zpracování údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Informace týkající se demografie by 
měly být konzistentní s relevantními 
informacemi sebranými podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
862/2007 ze dne 11. července 2007 o 
statistice Společenství v oblasti migrace a 
mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 
statistik o zahraničních pracovnících a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o 
sčítání lidu, domů a bytů.

(11) Informace týkající se demografie by 
měly být plně v souladu s relevantními 
informacemi sebranými podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
862/2007 ze dne 11. července 2007 o 
statistice Společenství v oblasti migrace a 
mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování 
statistik o zahraničních pracovnících a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o 
sčítání lidu, domů a bytů.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Při vývoji, vypracovávání a šíření 
evropských statistik by měly vnitrostátní a 
evropské statistické úřady zohlednit zásady 
stanovené v Kodexu evropské statistiky ve 
znění, které bylo dne 28. září 2011 
revidováno a aktualizováno Výborem pro 
evropský statistický systém.

(13) Při vývoji, vypracovávání a šíření 
evropských statistik by měly vnitrostátní a 
evropské statistické úřady, popřípadě další 
relevantní vnitrostátní a regionální úřady, 
zohlednit zásady stanovené v Kodexu 
evropské statistiky ve znění, které bylo dne 
28. září 2011 revidováno a aktualizováno 
Výborem pro evropský statistický systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „národním“ národní podle čl. 2 písm. f) 
nařízení (ES) č. 763/2008, přičemž 
„územím“ se rozumí území podle nařízení 
(ES) č. 1059/2003 ve znění platném 
v referenční době;

(a) „národním“ týkající se území členského 
státu podle nařízení (ES) č. 1059/2003 ve 
znění platném v referenční době;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „regionálním“ regionální podle čl. 2 
písm. g) nařízení (ES) č. 763/2008; u zemí, 
které nejsou členy Evropské unie, se 
„regionálním“ rozumí statistické regiony 
na úrovni 1, 2 nebo 3, jak byly dohodnuty 
mezi těmito státy a Komisí (Eurostatem) ve 

(b) „regionálním“ úroveň NUTS 1, NUTS 
2 nebo NUTS 3 podle nařízení (ES) č.
1059/2003 ve znění platném v referenční 
době; u zemí, které nejsou členy Evropské 
unie, se „regionálním“ rozumí statistické 
regiony na úrovni 1, 2 nebo 3, jak byly 
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znění platném v referenční době; dohodnuty mezi těmito státy a Komisí 
(Eurostatem) ve znění platném v referenční 
době;

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „obvykle bydlícím obyvatelstvem“ 
všechny osoby, které měly v referenční 
době místo svého obvyklého pobytu 
v daném členském státě;

(c) „evropskými občany“ všechny osoby, 
které měly v referenční době občanství 
daného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „obvykle bydlícím obyvatelstvem“ 
všechny osoby, které měly v referenční 
době místo svého obvyklého pobytu 
v daném členském státě;

(c) „obvykle bydlícím obyvatelstvem“ 
všechny osoby, které měly v referenční 
době místo svého obvyklého pobytu 
v daném členském státě Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „místem obvyklého pobytu“ místo 
obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) 
prvního pododstavce nařízení (ES) č. 
763/2008. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

vypouští se

i. bydlely v místě svého obvyklého pobytu 
nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před 
referenční dobou, nebo
ii. se přistěhovaly do místa svého 
obvyklého pobytu během období dvanácti 
měsíců před referenční dobou s úmyslem 
zůstat tam alespoň jeden rok.
Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/200911;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „místem obvyklého pobytu“ místo
obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) 
prvního pododstavce nařízení (ES) č. 
763/2008. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

(d) „místem obvyklého pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost pro účely rekreace, 
dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, 
služebních cest, léčení nebo náboženských 
poutí. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „místem obvyklého pobytu“ místo
obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) 
prvního pododstavce nařízení (ES) č. 
763/2008. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

(d) „místem obvyklého pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost, například pro účely 
rekreace, dovolené nebo služebních cest. 
Za osoby s místem obvyklého pobytu v 
dotčené zeměpisné oblasti se považují 
pouze osoby, které:

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/2009;

Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo 
ii) nelze prokázat, rozumí se „místem 
obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo 
ohlášeného pobytu, s výjimkou případů, 
kdy je dotčen článek 4;
Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/2009;

Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo 
ii) nelze prokázat, rozumí se „místem 
obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo 
ohlášeného pobytu; ve zvláštních 
případech budou členské státy při 
používání definice „místa obvyklého 
pobytu“ postupovat podle přílohy nařízení 
Komise (ES) č. 1201/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/2009;

Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) č. 1201/2009
a vezmou v úvahu místo zákonného nebo 
ohlášeného pobytu;

Or. fi

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí strukturu tohoto nařízení do souladu se strukturou nařízení o 
migraci [(ES) č. 862/2007] a o sčítání lidu, domů a bytů [(ES) č. 763/2008].

Pozměňovací návrh 38
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h



PE498.061v01-00 12/21 AM\916872CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „ověřenými údaji“ údaje, které splňují 
soubor kvalitativních kritérií pro sběr 
údajů, včetně všech kvalitativních kontrol 
používaných pro údaje připravované 
k publikaci nebo publikované.

(h) „ověřenými údaji“ statistické údaje, 
které splňují soubor kvalitativních kritérií 
pro sběr údajů, včetně všech kvalitativních 
kontrol používaných pro údaje 
připravované k publikaci nebo 
publikované.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „etnickou příslušností“ etnicko-
kulturní ztotožnění s jazykem nebo 
kulturou, které je odlišné od občanství.

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době; v takovém případě 
musí vynaložit přiměřené úsilí na výpočet 
údajů, které by byly co nejlepší 
aproximací počtu obyvatelstva podle 
definice v čl. 2 písm. c) a d).

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
statistické údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 
písm. c) a d) v referenční době a budou 
zahrnovat následující proměnné:
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a) věk;
b) pohlaví;
c) region pobytu.

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době; v takovém případě musí 
vynaložit přiměřené úsilí na výpočet 
údajů, které by byly co nejlepší 
aproximací počtu obyvatelstva podle 
definice v čl. 2 písm. c) a d).

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o svých občanech v referenční době. 
Pokud okolnosti podle čl. 2 písm. d bodů i 
a ii nemohou být zjištěny, dodají členské 
státy Komisi (Eurostatu) údaje o 
obyvatelstvu v místě jejich trvalého pobytu 
v referenční době;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v jejich 
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jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu
v referenční době; v takovém případě musí 
vynaložit přiměřené úsilí na výpočet údajů, 
které by byly co nejlepší aproximací počtu 
obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) 
a d).

regionu v referenční době; v takovém 
případě musí vynaložit přiměřené úsilí na 
výpočet údajů, které by byly co nejlepší 
aproximací počtu obyvatelstva podle 
definice v čl. 2 písm. c) a d).

Or. fi

Pozměňovací návrh 43
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o událostech přirozené měny 
v referenční době bez ohledu na místo, kde 
k události došlo. Členské státy použijí 
shodnou definici obyvatelstva jako v 
případě údajů podle odstavce 1.

2. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o událostech přirozené měny 
v referenční době.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o událostech přirozené měny 
v referenční době bez ohledu na místo, kde 
k události došlo. Členské státy použijí 
shodnou definici obyvatelstva jako v 
případě údajů podle odstavce 1.

2. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o událostech, k nimž došlo 
v referenční době. Členské státy použijí 
shodnou definici obyvatelstva jako v 
případě údajů podle odstavce 1 a zahrnou 
následující proměnné:
a) počet živých narození pro jednotlivá 
pohlaví, měsíc narození, údaj o tom, o 
kolikáté živě narozené dítě na jednu 
matku se jedná, věk matky, rok narození 
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matky, země narození matky, státní 
občanství matky a region pobytu matky;
b) úmrtí podle věku, pohlaví, rok 
narození, země narození, státní občanství 
a měsíc, kdy k úmrtí došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy použijí shodnou definici 
obyvatelstva pro všechny národní a 
regionální úrovně podle čl. 2 písm. a) a b).

3. Členské státy použijí shodnou definici 
obyvatelstva pro všechny úrovně podle čl. 
2 písm. a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy použijí shodnou definici 
obyvatelstva pro všechny národní a 
regionální úrovně podle čl. 2 písm. a) a b).

3. Členské státy použijí shodnou definici 
obyvatelstva pro všechny národní a 
regionální úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o svých 
občanech do 8 měsíců od skončení 
referenčního roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Article 4 – paragraph 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. V případě, že 
tyto údaje nejsou k dispozici, lze celkový 
počet obyvatel s bydlištěm v daném státě 
odhadnout na základě počtu obyvatel se 
zákonným nebo ohlášeným pobytem za 
použití vědecky podložených, řádně 
zdokumentovaných a veřejně přístupných 
statistických metod hodnocení 
sledovaných Komisí (Eurostatem).

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku.

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o počtu svých 
občanů v referenční době. Pro účely tohoto 
článku poskytnou členské státy údaje o 
obyvatelstvu v místě trvalého pobytu v 
referenční době.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o počtu svých 
občanů v referenční době. Pro účely tohoto 
článku poskytnou členské státy údaje o 
obyvatelstvu v místě jejich trvalého pobytu 
v referenční době.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o počtu svých 
občanů v referenční době. Pro účely tohoto 
článku poskytnou členské státy údaje o 
obyvatelstvu v místě jejich trvalého pobytu 
(domicilu) v referenční době.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Členské státy poskytnou Komisi 
(Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Or. en

Odůvodnění

Důležitost hlasování kvalifikovanou většinou v Radě neumožňuje řešení v rámci této 
statistické zprávy, neboť se jedná o velmi citlivou politickou, a nikoli technickou otázku; tato 
otázka je o to zásadnější během krize, kdy je větší mobilita v EU a způsob výpočtu je velmi 
důležitý. Stanovení počtu hlasů pro hlasování kvalifikovanou většinou by mělo vést ke stabilní 
míře, jako je tomu ve stávající praxi.

Pozměňovací návrh 54
Riikka Manner

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku budou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 55
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy poskytnou každý rok 
Komisi (Eurostatu) statistické údaje za 
předchozí rok týkající se proměnných 
uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 
písm. a) a b) a celkového počtu obyvatel 
na vnitrostátní úrovni podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Referenční dobou pro údaje o 
obyvatelstvu je půlnoc 31. prosince.

1. Referenční dobou pro údaje o 
obyvatelstvu je konec referenčního období 
(půlnoc 31. prosince).

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dobou pro události přirozené 
měny je kalendářní rok, ve kterém 
k událostem došlo.

2. Referenčním obdobím pro události 
přirozené měny je kalendářní rok, ve 
kterém k událostem došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. První uvažovanou referenční dobou
vzhledem k cílům tohoto nařízení je rok 
2013. Poslední referenční dobou je rok 
2027.

3. Prvním uvažovaným referenčním 
obdobím vzhledem k cílům tohoto nařízení 
je rok 2013. Posledním referenčním 
obdobím je rok 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby údaje o 
obyvatelstvu podle článku 3 tohoto 
nařízení byly konzistentní s údaji podle 
článku 3 nařízení (ES) č. 862/2007.

5. Členské státy zajistí, aby údaje o 
obyvatelstvu podle článku 3 tohoto 
nařízení byly konzistentní s údaji podle čl. 
3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 
862/2007.

Or. en


