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Τροπολογία 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 
4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από την 1η Νοεμβρίου 2014, η 
ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του 
πληθυσμού των κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 
4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από την 1η Νοεμβρίου 2014, η 
ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του 
πληθυσμού των κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος (1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 
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4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από την 1η Νοεμβρίου 2014, η 
ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του 
πληθυσμού των κρατών μελών.

4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από την 1η Νοεμβρίου 2014, η 
ειδική πλειοψηφία πρόκειτατι να ορίζεται 
μεταξύ άλλων βάσει του πληθυσμού των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(NUTS), όλες οι στατιστικές των κρατών 
μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές 
μονάδες πρέπει να χρησιμοποιούν την 
ταξινόμηση NUTS. Συνεπώς, για την 
κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών 
στατιστικών, οι εδαφικές μονάδες θα 
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την 
ταξινόμηση NUTS.

(3) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)  αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(NUTS), η οποία θα βοηθά τη συλλογή, 
κατάρτιση και διάδοση εναρμονισμένων 
περιφερειακών στατιστικών στην 
Κοινότητα, όλες οι στατιστικές των 
κρατών μελών που διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά 
εδαφικές μονάδες πρέπει να 
χρησιμοποιούν την ταξινόμηση NUTS. 
Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων 
περιφερειακών στατιστικών, οι εδαφικές 
μονάδες θα πρέπει να καθορίζονται 
σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS.

Or. en

Τροπολογία 22
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την 
προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την 
τακτική παρακολούθηση των 
δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και 
σε διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες, 
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση παρουσιάζει 
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές 
ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την 
προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την 
τακτική παρακολούθηση των 
δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ, απαιτούνται 
ετήσια περιφερειακά στοιχεία σε 
περιφερειακό επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου 
ότι η δημογραφική γήρανση παρουσιάζει 
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές 
ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
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υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την 
προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την 
τακτική παρακολούθηση των 
δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και 
σε διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες,
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές 
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση παρουσιάζει 
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές 
ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για την προετοιμασία των 
εκθέσεων αυτών και την τακτική 
παρακολούθηση των δημογραφικών 
εξελίξεων και ενδεχόμενων μελλοντικών 
δημογραφικών προκλήσεων στις 
περιφέρειες της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
και σε διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες, 
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές 
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση παρουσιάζει 
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Επιτροπή (Eurostat) να ετοιμάσει 
προβολές ανά περιφέρεια σε τακτική βάση 
ώστε να συμπληρώσει τη δημογραφική 
εικόνα των περιφερειών NUTS 2 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 24
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη, που δρομολογήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ 
το 2001 και ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 
2006, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενιές. Η έκθεση 
παρακολούθησης της Eurostat, που 

(7) Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο 
ανάπτυξη, που δρομολογήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ 
το 2001 και ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 
2006, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενιές. Η έκθεση 
παρακολούθησης της Επιτροπής 
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δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια, δίνει 
αντικειμενική στατιστική εικόνα της 
προόδου, βάσει των δεικτών της ΕΕ για 
την αειφόρο ανάπτυξη.

(Eurostat), που δημοσιεύεται κάθε δύο 
χρόνια, δίνει αντικειμενική στατιστική 
εικόνα της προόδου, βάσει των δεικτών της 
ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 25
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι δημογραφικές στατιστικές για τον 
πληθυσμό αποτελούν ουσιαστική 
συνιστώσα για την εκτίμηση του 
συνολικού πληθυσμού στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 
(ΕΣΛ).

(9) Οι δημογραφικές στατιστικές για τον 
πληθυσμό αποτελούν ουσιαστική 
συνιστώσα για την εκτίμηση του 
συνολικού πληθυσμού στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 
(ΕΣΛ). Η επικαιροποίηση και η 
εκκαθάριση στοιχείων είναι οι 
σημαντικές κινήσεις για την εκπόνηση 
στατιστικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες για τη δημογραφία θα 
πρέπει να είναι συνεπείς με τα στοιχεία 
που συλλέγονται βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του 

(11) Οι πληροφορίες για τη δημογραφία θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς
τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί 
κοινοτικών στατιστικών για τη 
μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
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Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών 
για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και 
στέγασης.

αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί 
τηρήσεως στατιστικών για τους 
αλλοδαπούς εργαζόμενους και βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και 
στέγασης.

Or. en

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι 
εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές 
που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε 
από την επιτροπή του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στις 28 
Σεπτεμβρίου 2011.

(13) Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι 
εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, 
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι σε 
περιφερειακό επίπεδο στατιστικές αρχές, 
και κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες 
εθνικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που 
θεσπίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής 
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως 
αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από 
την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 28
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «εθνικός(-ή,-ό)» έχει την ίδια έννοια (α) «εθνικός(-ή,-ό)» αναφέρεται στην 
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με αυτήν του άρθρου 2 παράγραφος στ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008, 
όπου η «επικράτεια» νοείται όπως στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 στην 
ισχύουσα κατά τον χρόνο αναφοράς 
έκδοση·

επικράτεια ενός κράτους μέλους 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 στην ισχύουσα κατά τον χρόνο 
αναφοράς έκδοση·

Or. en

Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «περιφερειακός (-ή, -ό)» έχει την ίδια 
έννοια με αυτήν του άρθρου 2 παράγραφος 
ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008· 
για τις χώρες που δεν είναι μέλη της 
Ένωσης, ο όρος αναφέρεται στις 
στατιστικές περιφέρειες των επιπέδων 1, 2 
ή 3 όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των εν 
λόγω χωρών και της Επιτροπής (Eurostat), 
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τον χρόνο 
αναφοράς έκδοση·

(β) «περιφερειακός (-ή, -ό)» σημαίνει 
επίπεδο NUTS 1, επίπεδο NUTS 2 ή 
επίπεδο  NUTS 3 σύμφωνα με τον
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1059/2003 σύμφωνα 
με την ισχύουσα κατά τον χρόνο 
αναφοράς έκδοση· για τις χώρες που δεν 
είναι μέλη της Ένωσης, ο όρος αναφέρεται 
στις στατιστικές περιφέρειες των επιπέδων 
1, 2 ή 3 όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των εν 
λόγω χωρών και της Επιτροπής (Eurostat), 
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τον χρόνο 
αναφοράς έκδοση·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «συνήθως διαμένων πληθυσμός» όλα 
τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους σε ένα κράτος μέλος κατά τον χρόνο 
αναφοράς·

(γ) «Ευρωπαίοι πολίτες»: όλα τα άτομα 
που έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους 
μέλους κατά τον χρόνο αναφοράς·
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Or. en

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «συνήθως διαμένων πληθυσμός» όλα 
τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους σε ένα κράτος μέλος κατά τον χρόνο 
αναφοράς·

(γ) «συνήθως διαμένων πληθυσμός»: όλα 
τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης
κατά τον χρόνο αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «συνήθης διαμονή» έχει την ίδια 
σημασία με αυτήν του άρθρου 2 στοιχείο 
δ) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008. Ως συνήθως διαμένοντες 
στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή 
πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα 
οποία:

διαγράφεται

i. έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο 
συνήθους διαμονής τους για περίοδο 
τουλάχιστον 12 μηνών πριν από τον 
χρόνο αναφοράς· ή
ii. έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής 
τους κατά τους 12 μήνες πριν από τον 
χρόνο αναφοράς με την πρόθεση να 
παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον έναν 
χρόνο.
Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
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διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/200911 της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «συνήθης διαμονή» έχει την ίδια 
σημασία με αυτήν του άρθρου 2 στοιχείο 
δ) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008. Ως συνήθως διαμένοντες 
στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή 
πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα 
οποία:

(δ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον 
οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις 
καθημερινές ώρες ανάπαυσης, 
ανεξάρτητα από την περιστασιακή 
απουσία του για λόγους αναψυχής, 
διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και 
συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης 
ή θρησκευτικού προσκυνήματος. Ως 
συνήθως διαμένοντες στην αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρούνται 
μόνο τα άτομα τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 34
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «συνήθης διαμονή» έχει την ίδια 
σημασία με αυτήν του άρθρου 2 στοιχείο 
δ) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008. Ως συνήθως διαμένοντες 
στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή 
πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα 
οποία:

(δ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον 
οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις 
καθημερινές ώρες ανάπαυσης, 
ανεξάρτητα από την περιστασιακή 
απουσία του για λόγους αναψυχής, 
διακοπών, εργασίας, Ως συνήθως 
διαμένοντες στην αντίστοιχη γεωγραφική 
περιοχή πρέπει να θεωρούνται μόνο τα 
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άτομα τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 35
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 .

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στα σημεία i) και ii), 
"συνήθης τόπος διαμονής" θεωρείται ο 
τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας 
κατοικίας, εκτός σε σχέση με το άρθρο 4·
Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στα σημεία i) και ii), 
"συνήθης τόπος διαμονής" θεωρείται ο 
τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας 
κατοικίας·  Κατά την εφαρμογή του 
ορισμού της «συνήθους διαμονής», τα 
κράτη μέλη διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις 
όπως στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 
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αριθ. 1201/2009 της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 37
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής και λαμβάνουν 
υπόψη τον τόπο της νόμιμης και 
δηλωθείσας κατοικίας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τον κανονισμό, από πλευράς δομής, προς τους 
κανονισμούς σχετικά με τη μετανάστευση [(EC) αριθ. 862/2007] και τις απογραφές [(EC) αριθ. 
763/2008].

Τροπολογία 38
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «επικυρωμένα στοιχεία» στοιχεία που 
ικανοποιούν ένα σύνολο ποιοτικών 
κριτηρίων για την κατάρτιση στατιστικών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ελέγχων 
που έχουν γίνει ως προς την ποιότητα των 
στοιχείων που προορίζονται για 
δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευτεί.

(η) «επικυρωμένα στοιχεία»: στατιστικά 
στοιχεία που ικανοποιούν ένα σύνολο 
ποιοτικών κριτηρίων για την κατάρτιση 
στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των ελέγχων που έχουν γίνει ως προς την 
ποιότητα των στοιχείων που προορίζονται 
για δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευτεί.
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Or. en

Τροπολογία 39
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) "εθνοτικός δεσμός": 
εθνοπολιτισμική ταύτιση, διαφορετική 
από αυτή της υπηκοότητας, με μια 
γλώσσα ή με έναν πολιτισμό.

Or. ro

Τροπολογία 40
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό στον τόπο της 
νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας του 
κατά τον χρόνο αναφοράς· στην 
περίπτωση αυτή, καταβάλλουν τις 
δέουσες προσπάθειες για να συνθέσουν 
στοιχεία που είναι όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και 
δ).

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στατιστικά στοιχεία για τον 
πληθυσμό που αναφέρονται στο άρθρο 2 
στοιχεία γ) και δ) κατά τον χρόνο 
αναφοράς και καλύπτουν τις ακόλουθες 
μεταβλητές:

α) ηλικία·
β) φύλο·
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γ) τόπος κατοικίας.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 
με τον πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και 
δ).

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με 
τους πολίτες τους κατά το χρόνο 
αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι 
συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 2 
στοιχείο δ) σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) 
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό στον 
τόπο της μόνιμης κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 42
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
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περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 
με τον πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).

περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 
με τον πληθυσμό στον τόπο τους κατά τον 
χρόνο αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).

Or. fi

Τροπολογία 43
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τα φυσικά 
δημογραφικά συμβάντα κατά τον χρόνο 
αναφοράς, ανεξάρτητα από το μέρος στο 
οποίο έλαβαν χώρα τα συμβάντα. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
ορισμό για τον πληθυσμό και για τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με
τα φυσικά δημογραφικά συμβάντα κατά το
χρόνο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 44
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
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(Eurostat) τα στοιχεία για τα φυσικά 
δημογραφικά συμβάντα κατά τον χρόνο 
αναφοράς, ανεξάρτητα από το μέρος στο 
οποίο έλαβαν χώρα τα συμβάντα. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό 
για τον πληθυσμό και για τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με
τα φυσικά δημογραφικά συμβάντα που 
συμβαίνουν κατά το χρόνο αναφοράς. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό 
για τον πληθυσμό που χρησιμοποιούν για 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και καλύπτουν τις 
ακόλουθες μεταβλητές:
α) γεννήσεις ζώντων κατά φύλο, μήνα, 
σειρά γέννησης, ηλικία μητέρας, έτος 
γέννησης μητέρας, χώρα γέννησης 
μητέρας, χώρα υπηκότητας μητέρας και 
τόπος κατοικίας μητέρας·
β) θάνατοι κατά ηλικία, φύλο, έτος 
γέννησης, τόπος κατοικίας, χώρα 
γέννησης, χώρα υπηκότητας και μήνα.

Or. en

Τροπολογία 45
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα
εθνικά και περιφερειακά επίπεδα που
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β).

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα 
επίπεδα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2
στοιχείο α) και β).

Or. en

Τροπολογία 46
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
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ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα 
εθνικά και περιφερειακά επίπεδα που 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β).

ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα 
εθνικά και περιφερειακά επίπεδα .

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) στοιχεία για τους πολίτες τους
εντός 8 μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 48
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 
σύνολο του σηνήθως διαμένοντος 
πληθυσμού μπορεί να υπολογισθεί από το 
νόμιμο ή δηλωθέντα πληθυσμό κάνοντας 
χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων 
μεθόδων στατιστικής εκτίμησης, υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής (Eurostat).

Or. en

Τροπολογία 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) στοιχεία για τον αριθμό των 
πολιτών τους εντός 8 μηνών κατά το 
χρόνο αναφοράς.  Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία για τον πληθυσμό στον τόπο της
μόνιμης κατοικίας κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από 
το τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) στοιχεία για τον πληθυσμό των 
πολιτών τους κατά το χρόνο αναφοράς.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της μόνιμης
κατοικίας τους κατά τον χρόνο αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 52
György Schöpflin, József Szájer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από 
το τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) στοιχεία για τον πληθυσμό των 
πολιτών τους κατά το χρόνο αναφοράς.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της μόνιμης
κατοικίας τους (έδρα) κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2, εντός 8 μηνών από το τέλος του 
έτους αναφοράς. Για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δεν 
παρέχουν στοιχεία για τον πληθυσμό στον 
τόπο της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας 
του κατά τον χρόνο αναφοράς.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι τόσο σημαντικό που δεν 
δεν μπορεί να εξετασθεί από την παρούσα στατιστική έκθεση καθώς αυτό αποτελεί ιδιαίτερα 
λεπτό πολιτικό και όχι τεχνικό θέμα· είναι δε ακόμα πιο σημαντικό σε περίοδο κρίσης όταν 
παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στην ΕΕ και όπου απαιτείται δυνατότητα υπολογισμού. 
Για το λόγο αυτό, ο υπολογισμός του αριθμού των ψήφων που ισχύει στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία πρέπει να οδηγήσει σε σταθερό ποσοστό όπως στην τρέχουσα πρακτική.

Τροπολογία 54
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς.

Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία για τον πληθυσμό 
στον τόπο της νόμιμης ή δηλωθείσας 
κατοικίας του κατά τον χρόνο αναφοράς.

Or. fi

Τροπολογία 55
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά 
στοιχείa, για το προηγούμενο έτος, 
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σχετικά με τις μεταβλητές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 1 και στο 
άρθρο 3, παρ. 2, στοιχεία (α) και (β), 
καθώς και το συνολικό πληθυσμό σε 
εθνικό επίπεδο όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 56
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο χρόνος αναφοράς για τα στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό είναι τα
μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου.

1. Ο χρόνος αναφοράς για τα στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό είναι το τέλος 
της περιόδου αναφοράς (μεσάνυχτα της 
31ης Δεκεμβρίου).

Or. en

Τροπολογία 57
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο χρόνος αναφοράς για τα φυσικά 
δημογραφικά συμβάντα είναι το 
ημερολογιακό έτος κατά το οποίο έλαβαν 
χώρα τα συμβάντα.

2. Η περίοδος αναφοράς για τα φυσικά 
δημογραφικά συμβάντα είναι το 
ημερολογιακό έτος κατά το οποίο έλαβαν 
χώρα τα συμβάντα.

Or. en

Τροπολογία 58
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρώτος χρόνος αναφοράς που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού είναι το 2013. Ο 
τελευταίος χρόνος αναφοράς είναι το 
2027.

3. Η πρώτη περίοδος αναφοράς που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού είναι το 2013. Η 
τελευταία περίοδος αναφοράς είναι το 
2027.

Or. en

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, είναι συνεπή με τα στοιχεία 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, είναι συνεπή με τα στοιχεία 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3, παρ. 
1, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
862/2007.

Or. en


