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Muudatusettepanek 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 16 lõikele 4 määratletakse alates 
1. novembrist 2014 kvalifitseeritud 
häälteenamust liikmesriikide elanike arvu 
alusel.

välja jäetud

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 16 lõikele 4 määratletakse alates 
1. novembrist 2014 kvalifitseeritud 
häälteenamust liikmesriikide elanike arvu 
alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 
16 lõikele 4 määratletakse alates 
1. novembrist 2014 kvalifitseeritud 
häälteenamust liikmesriikide elanike arvu 

(1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 
16 lõikele 4 tuleb alates 1. novembrist 
2014 kvalifitseeritud häälteenamust 
määratleda muu hulgas liikmesriikide 
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alusel. elanike arvu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS), tuleks kõikides komisjonile 
edastatavates liikmesriikide statistilistes 
andmetes, mis on jaotatud 
territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi. 
Sellest tulenevalt tuleks võrreldava 
piirkondliku statistika esitamiseks 
määratleda territoriaalüksused vastavalt 
NUTSile.

(3) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS), mis võimaldab liidus koguda,
koostada ja levitada ühtlustatud 
piirkondlikku statistikat, tuleks kõikides 
komisjonile edastatavates liikmesriikide 
statistilistes andmetes, mis on jaotatud 
territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi. 
Sellest tulenevalt tuleks võrreldava 
piirkondliku statistika esitamiseks 
määratleda territoriaalüksused vastavalt 
NUTSile.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 175 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
175 kohaselt esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele iga kolme aasta järel ettekande 
edusammude kohta, mida on tehtud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
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territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. 
Nende aruannete koostamine ning 
demograafiliste arengute ja võimalike 
tulevaste rahvastikuprobleemide 
korrapärane seire ELi piirkondades, 
sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu 
näiteks piiriülesed, suurlinna- ja 
maapiirkonnad, mägi- ja 
saarepiirkonnad, nõuab iga-aastaseid 
piirkondlikke andmeid NUTS 3. tasandil. 
Kuna elanikkonna vananemise andmetes 
on piirkonniti väga suured erinevused, 
peab Eurostat koostama korrapäraselt 
piirkondlikke prognoose, et täiendada 
ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 
piirkondade demograafilisest olukorrast.

ühtekuuluvuse saavutamisel. Nende 
aruannete koostamine ning demograafiliste 
arengute ja võimalike tulevaste 
rahvastikuprobleemide korrapärane seire 
ELi piirkondades nõuavad iga-aastaseid 
piirkondlikke andmeid NUTS 3. tasandil. 
Kuna elanikkonna vananemise andmetes 
on piirkonniti väga suured erinevused, 
peab Eurostat koostama korrapäraselt 
piirkondlikke prognoose, et täiendada 
ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 
piirkondade demograafilisest olukorrast.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 175 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. 
Nende aruannete koostamine ning 
demograafiliste arengute ja võimalike 
tulevaste rahvastikuprobleemide 
korrapärane seire ELi piirkondades, 
sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu 
näiteks piiriülesed, suurlinna- ja 
maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, 
nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid 
NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna 
vananemise andmetes on piirkonniti väga 
suured erinevused, peab Eurostat koostama 

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
175 lõike 2 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. 
Nende aruannete koostamine ning 
demograafiliste arengute ja võimalike 
tulevaste rahvastikuprobleemide 
korrapärane seire liidu piirkondades, 
sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu 
näiteks piiriülesed, suurlinna- ja 
maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, 
nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid 
NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna 
vananemise andmetes on piirkonniti väga 
suured erinevused, peab komisjon 
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korrapäraselt piirkondlikke prognoose, et 
täiendada ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 
2 piirkondade demograafilisest olukorrast.

(Eurostat) koostama korrapäraselt 
piirkondlikke prognoose, et täiendada 
ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 
piirkondade demograafilisest olukorrast.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) ELi säästva arengu strateegiaga, mille 
Euroopa Ülemkogu algatas Göteborgis 
2001. aastal ja mida uuendati 2006. aasta 
juunis, püütakse pidevalt parandada 
praeguste ja tulevaste põlvkondade 
elukvaliteeti. Eurostati seirearuandes, mis 
avaldatakse iga kahe aasta järel, esitatakse 
objektiivne statistiline ülevaade tehtud 
edusammudest, tuginedes ELi säästva 
arengu näitajate kogumile.

(7) ELi säästva arengu strateegiaga, mille 
Euroopa Ülemkogu algatas Göteborgis 
2001. aastal ja mida uuendati 2006. aasta 
juunis, püütakse pidevalt parandada 
praeguste ja tulevaste põlvkondade 
elukvaliteeti. Komisjoni (Eurostati)
seirearuandes, mis avaldatakse iga kahe 
aasta järel, esitatakse objektiivne 
statistiline ülevaade tehtud edusammudest, 
tuginedes ELi säästva arengu näitajate 
kogumile.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rahvastikustatistika kujutab endast 
olulist komponenti kogurahvaarvu 
hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi 
raames.

(9) Rahvastikustatistika kujutab endast 
olulist komponenti kogurahvaarvu 
hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi 
raames. Andmete uuendamine ja 
töötlemine on olulised aspektid Euroopa 
tasandi statistika koostamises.
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Demograafiline teave peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määruse 
(EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse 
rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid 
käsitleva statistika koostamise kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008 
(rahva ja eluruumide loenduste kohta) 
kohaselt kogutava teabega.

(11) Demograafiline teave peaks olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse 
(EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse 
rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid 
käsitleva statistika koostamise kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008 
(rahva ja eluruumide loenduste kohta) 
kohaselt kogutava teabega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa statistika arendamisel, 
tootmisel ja levitamisel peavad 
liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused 
arvesse võtma Euroopa statistika 
tegevusjuhist, mille Euroopa 
statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja 
ajakohastas 28. septembril 2011.

(13) Euroopa statistika arendamisel, 
tootmisel ja levitamisel peavad 
liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused 
ning vajaduse korral teised asjakohased 
riiklikud ja piirkondlikud asutused
arvesse võtma Euroopa statistika 
tegevusjuhist, mille Euroopa 
statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja 
ajakohastas 28. septembril 2011.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „riiklik” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti f tähenduses, kus mõiste 
„territoorium” tähendab määruse 
(EÜ) nr 1059/2003 vaatlusajal 
kohaldatavas versioonis määratletud 
territooriumi;

(a) „riiklik” – osutab liikmesriigi 
territooriumile vastavalt määruse (EÜ) nr 
1059/2003 vaatlusajal kohaldatavale 
versioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „piirkondlik” – mõistet kasutatakse
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti g tähenduses; Euroopa Liitu 
mittekuuluvate riikide puhul tähendab 
mõiste „piirkondlik” NUTS 1., NUTS 2. 
või NUTS 3. tasandi statistilisi piirkondi 
vastavalt nende riikide ja komisjoni 
(Eurostati) vaheliste kokkulepete 
vaatlusajal kohaldatavatele versioonidele;

(b) „piirkondlik” – tähendab NUTS 1., 
NUTS 2. või NUTS 3. tasandit vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1059/2003 vaatlusajal 
kohaldatavale versioonile; Euroopa Liitu 
mittekuuluvate riikide puhul tähendab 
mõiste „piirkondlik” NUTS 1., NUTS 2. 
või NUTS 3. tasandi statistilisi piirkondi 
vastavalt nende riikide ja komisjoni 
(Eurostati) vaheliste kokkulepete 
vaatlusajal kohaldatavatele versioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, 
kelle alaline elukoht on vaatlusajal 
liikmesriigis;

(c) „Euroopa kodanikud” – kõik isikud, 
kes on vaatlusajal liikmesriigi kodanikud;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, 
kelle alaline elukoht on vaatlusajal 
liikmesriigis;

(c) „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, 
kelle alaline elukoht on vaatlusajal 
Euroopa Liidu liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „alaline elukoht” – mõistet 
kasutatakse määruse (EÜ) nr 763/2008 
artikli 2 punkti d esimese lõigu 
tähenduses. Alaliste elanikena käsitatakse 
ainult järgmisi kõnealuses geograafilises 
piirkonnas elavaid isikuid:

välja jäetud

i neid, kes on elanud oma alalises 
elukohas pidevalt vähemalt 12 kuud enne 
vaatlusaega, või
ii neid, kes on saabunud oma alalisse 
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elukohta vaatlusajale eelnenud 12 kuu 
jooksul kavatsusega elada seal vähemalt 
üks aasta.
Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti d esimese lõigu tähenduses. 
Alaliste elanikena käsitatakse ainult 
järgmisi kõnealuses geograafilises 
piirkonnas elavaid isikuid:

(d) „alaline elukoht” – koht, kus inimene
tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, 
olenemata ajutisest eemalolekust 
meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja 
sugulaste külastamise, töö, ravi või 
palverännaku eesmärgil. Alaliste 
elanikena käsitatakse ainult järgmisi 
kõnealuses geograafilises piirkonnas 
elavaid isikuid:

Or. en

Muudatusettepanek 34
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti d esimese lõigu tähenduses. 
Alaliste elanikena käsitatakse ainult 
järgmisi kõnealuses geograafilises 

(d) „alaline elukoht” – koht, kus inimene 
tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, 
olenemata ajutisest eemalolekust, nt 
meelelahutuseks, puhkuseks või tööks. 
Alaliste elanikena käsitatakse ainult 
järgmisi kõnealuses geograafilises 
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piirkonnas elavaid isikuid: piirkonnas elavaid isikuid:

Or. en

Muudatusettepanek 35
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Kui punktis i või ii kirjeldatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks teha, tähendab 
„alaline elukoht” õiguslikku või 
registreeritud elukohta, välja arvatud 
artikliga 4 seotud juhtudel;
mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Kui punktis i või ii kirjeldatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks teha, tähendab 
„alaline elukoht” õiguslikku või 
registreeritud elukohta; mõiste „alaline 
elukoht” kohaldamisel käsitlevad 
liikmesriigid erijuhte vastavalt komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1201/2009 lisale;

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale ja võtavad arvesse õiguslikku või 
registreeritud elukohta;

Or. fi

Selgitus

Pärast muudatust vastab määruse sisu rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika määruse 
[(EÜ) nr 862/2007] ning rahva ja eluruumide loenduste määruse [(EÜ) nr 763/2008] sisule.

Muudatusettepanek 38
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „kinnitatud andmed” – andmed, mis 
vastavad andmete kogumise suhtes 
kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele, 
sealhulgas on kontrollitud avaldatavate või 
juba avaldatud andmete kvaliteeti.

(h) „kinnitatud andmed” – statistilised
andmed, mis vastavad andmete kogumise 
suhtes kehtestatud 
kvaliteedikriteeriumidele, sealhulgas on 
kontrollitud avaldatavate või juba 
avaldatud andmete kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „etniline kuuluvus” –
kodakondsusest erinev etnokultuuriline 
identifitseerimine keele või kultuuri 
alusel;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik 
kindlaks määrata, esitavad liikmesriigid 
komisjonile (Eurostatile) andmed selle 
kohta, kui paljud inimesed omavad nende
riigis õiguslikku või registreeritud 
elukohta vaatlusajal; selleks püüavad nad 
leida andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud statistilised andmed rahvastiku 
kohta vaatlusajal, mis hõlmavad järgmisi 
muutujaid:

a) vanus,
b) sugu,
c) elukohapiirkond.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile 
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
vaatlusajal; selleks püüavad nad leida 
andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) andmed kodanike kohta
vaatlusajal. Kui artikli 2 punkti d 
alapunktides i või ii osutatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks määrata, esitavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
andmed selle kohta, kui paljud inimesed 
omavad nende riigis alalist elukohta 
vaatlusajal;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
vaatlusajal; selleks püüavad nad leida 
andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile 
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende 
territooriumil elukohta vaatlusajal; selleks 
püüavad nad leida andmed, mis kirjeldavad 
võimalikult ligilähedaselt artikli 2 
punktides c ja d esitatud elanikkonda.

Or. fi



AM\916872ET.doc 15/22 PE498.061v01-00

ET

Muudatusettepanek 43
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) andmed vaatlusaja 
rahvastikusündmuste kohta, olenemata 
sellest, kus need sündmused aset leidsid.
Liikmesriigid kasutavad mõiste 
„rahvastik” sama määratlust nagu 
lõikes 1 osutatud andmete puhul.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) andmed vaatlusaja 
rahvastikusündmuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) andmed vaatlusaja
rahvastikusündmuste kohta, olenemata 
sellest, kus need sündmused aset leidsid. 
Liikmesriigid kasutavad mõiste „rahvastik” 
sama määratlust nagu lõikes 1 osutatud 
andmete puhul.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) andmed vaatlusajal ilmnenud
rahvastikusündmuste kohta. Liikmesriigid 
kasutavad mõiste „rahvastik” sama 
määratlust, mida nad kasutavad lõikes 1 
osutatud andmete puhul ja hõlmavad 
järgmisi muutujaid:
a) elussünnid sugude, kuu, elussünni 
järjekorranumbri, ema vanuse, ema 
sünniaasta, ema sünniriigi, ema 
kodakondsuse ja ema elukohapiirkonna 
lõikes;
b) surmad vanuse, soo, sünniaasta, 
elukohapiirkonna, sünniriigi, 
kodakondsuse ja kuu lõikes.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste 
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
riiklike ja piirkondlike tasandite puhul, 
nagu need on määratletud artikli 2 
punktides a ja b.

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste 
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
tasandite puhul, nagu on sätestatud
artikli 2 punktides a ja b.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste 
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
riiklike ja piirkondlike tasandite puhul, 
nagu need on määratletud artikli 2 
punktides a ja b.

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste 
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
riiklike ja piirkondlike tasandite puhul.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
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lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

lõpust andmed oma kodanike kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artiklis 2 osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Juhul kui andmed ei ole 
kättesaadavad, võidakse alaliselt elava 
rahvastiku koguarvu hinnata õiguslikku 
või registreeritud elukohta omava 
elanikkonna alusel, kasutades teaduslikult 
põhjendatud, põhjalikult dokumenteeritud 
ja avalikult kättesaadavaid statistilisi 
hindamismeetodeid, mille üle teostab 
järelevalvet komisjon (Eurostat).

Or. en

Muudatusettepanek 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
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kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artiklis 2 osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
andmed oma kodanike arvu kohta 
vaatlusajal. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal alalist
elukohta omava elanikkonna kohta.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
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kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

andmed oma kodanike kohta vaatlusajal. 
Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal alalist
elukohta omava elanikkonna kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 52
György Schöpflin, József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
andmed oma kodanike kohta vaatlusajal. 
Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal alalist
elukohta (asukohta) omava elanikkonna 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 

Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) kaheksa kuu jooksul alates 
vaatlusaasta lõpust andmed artiklis 2 
osutatud kogurahvaarvu kohta vaatlusajal 
riiklikul tasandil. Käesoleva artikli puhul ei 
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kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita 
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

esita liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Or. en

Selgitus

Praegune statistiline aruanne ei võimalda käsitleda nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise küsimuse olulisust, sest see on poliitiliselt tundliku sisuga ja 
mitte tehniline küsimus. Veelgi olulisem on see kriisi ajal, kui ELis on liikuvus suurem ja 
prognoositavus on väga oluline. Seetõttu peaks häälte arvutamine kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise puhul andma tulemuseks sama stabiilse määra kui see on 
praegu tavaks.

Muudatusettepanek 54
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul ei esita
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 
kindlaksmääramiseks edastavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
kaheksa kuu jooksul alates vaatlusaasta 
lõpust andmed artikli 2 punktis c osutatud 
kogurahvaarvu kohta vaatlusajal riiklikul 
tasandil. Käesoleva artikli puhul esitavad
liikmesriigid andmeid vaatlusajal 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
omava elanikkonna kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 55
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Igal aastal esitavad liikmesriigid 
komisjonile (Eurostatile) statistilised 
andmed eelmise aasta kohta, mis 
käsitlevad artikli 3 lõikes 1 ja artikli 3 
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
muutujaid ning samuti kogurahvaarvu 
riiklikul tasandil, nagu sellele on osutatud 
artiklis 4.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg 
31. detsembri südaöö.

1. Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg 
vaatlusaja lõpp (31. detsembri südaöö).

Or. en

Muudatusettepanek 57
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahvastikusündmusi käsitlevate 
andmete puhul on vaatlusaeg
kalendriaasta, mil sündmused aset leidsid.

2. Rahvastikusündmusi käsitlevate 
andmete puhul on vaatlusperiood
kalendriaasta, mil sündmused aset leidsid.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse puhul on esimene 
arvessevõetav vaatlusaeg 2013. aasta. 
Viimane vaatlusaeg on 2027. aasta.

3. Käesoleva määruse puhul on esimene 
arvessevõetav vaatlusperiood 2013. aasta. 
Viimane vaatlusperiood on 2027. aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse artiklis 3 nõutud 
rahvastikuandmed on kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 862/2007 artiklis 3 nõutud 
andmetega.

5. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse artiklis 3 nõutud 
rahvastikuandmed on kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 
punktis c nõutud andmetega.

Or. en


