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Tarkistus 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 16 artiklan 
4 kohdan mukaan määräenemmistö 
määritellään 1 päivästä marraskuuta 
2014 alkaen jäsenvaltioiden 
väestömäärän perusteella.

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 16 artiklan 
4 kohdan mukaan määräenemmistö 
määritellään 1 päivästä marraskuuta 
2014 alkaen jäsenvaltioiden 
väestömäärän perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale



PE498.061v01-00 4/23 AM\916872FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 16 artiklan 
4 kohdan mukaan määräenemmistö 
määritellään 1 päivästä marraskuuta 2014 
alkaen jäsenvaltioiden väestömäärän 
perusteella.

(1) Euroopan unionin 
perustamissopimuksen 16 artiklan 
4 kohdan mukaan määräenemmistö 
määritellään 1 päivästä marraskuuta 2014 
alkaen muun muassa jäsenvaltioiden 
väestömäärän perusteella.

Or. en

Tarkistus 21
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/2003 mukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa 
tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten 
yksiköiden mukaan, on käytettävä 
NUTS-luokitusta. Sen vuoksi alueelliset 
yksiköt olisi alueellisten tilastojen 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
määriteltävä NUTS-luokitusta noudattaen.

(3) Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/2003, joka mahdollistaa 
yhdenmukaistettujen alueellisten 
tilastojen keräämisen, laatimisen ja 
levityksen yhteisön alueella, mukaisesti 
kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle 
toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu 
alueellisten yksiköiden mukaan, on 
käytettävä NUTS-luokitusta. Sen vuoksi 
alueelliset yksiköt olisi alueellisten 
tilastojen vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi määriteltävä 
NUTS-luokitusta noudattaen.

Or. en

Tarkistus 22
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
175 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on 
edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja 
demografisen kehityksen sekä mahdollisten 
demografisten haasteiden säännöllinen 
seuranta EU:n eri alueilla, mukaan lukien 
raja-alueet, suurkaupunkialueet, 
maaseutualueet, vuoristoalueet sekä 
saarialueet, edellyttää NUTS 3-aluetason 
vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska 
väestön ikääntymisessä on suuria 
alueellisia eroja, Eurostatia pyydetään 
valmistelemaan säännöllisiä alueellisia 
ennusteita täydentämään Euroopan unionin 
NUTS-luokituksen 2-tason alueiden 
demografista kuvaa.

(4) Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
175 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on 
edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja 
demografisen kehityksen sekä mahdollisten 
demografisten haasteiden säännöllinen 
seuranta EU:n eri alueilla edellyttää NUTS 
3-aluetason vuosittaisia alueellisia tietoja. 
Koska väestön ikääntymisessä on suuria 
alueellisia eroja, Eurostatia pyydetään 
valmistelemaan säännöllisiä alueellisia 
ennusteita täydentämään Euroopan unionin 
NUTS-luokituksen 2-tason alueiden 
demografista kuvaa.

Or. en

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
175 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on 
edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja 
demografisen kehityksen sekä mahdollisten 

(4) Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
175 artiklan 2 kohdan nojalla Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on 
edistytty. Näiden kertomusten valmistelu ja 
demografisen kehityksen sekä mahdollisten 
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demografisten haasteiden säännöllinen 
seuranta EU:n eri alueilla, mukaan lukien 
raja-alueet, suurkaupunkialueet, 
maaseutualueet, vuoristoalueet sekä 
saarialueet, edellyttää NUTS 3-aluetason 
vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska 
väestön ikääntymisessä on suuria 
alueellisia eroja, Eurostatia pyydetään 
valmistelemaan säännöllisiä alueellisia 
ennusteita täydentämään Euroopan unionin 
NUTS-luokituksen 2-tason alueiden 
demografista kuvaa.

demografisten haasteiden säännöllinen 
seuranta unionin eri alueilla, mukaan 
lukien raja-alueet, suurkaupunkialueet, 
maaseutualueet, vuoristoalueet sekä 
saarialueet, edellyttää NUTS 3-aluetason 
vuosittaisia alueellisia tietoja. Koska 
väestön ikääntymisessä on suuria 
alueellisia eroja, komissiota (Eurostat)
pyydetään valmistelemaan säännöllisiä 
alueellisia ennusteita täydentämään 
Euroopan unionin NUTS-luokituksen 
2-tason alueiden demografista kuvaa.

Or. en

Tarkistus 24
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) EU:n kestävän kehityksen strategiassa, 
joka käynnistettiin Kööpenhaminassa 
vuonna 2001 pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja 
uusittiin kesäkuussa 2006, pyritään
nykyisten ja tulevien sukupolvien 
elämänlaadun jatkuvaan parantamiseen. 
Eurostatin joka toinen vuosi julkaistavassa 
seurantaraportissa edistymisestä annetaan 
objektiivinen tilastollinen kuva, joka 
perustuu EU:n kestävän kehityksen 
indikaattoreihin.

(7) EU:n kestävän kehityksen strategiassa, 
joka käynnistettiin Kööpenhaminassa 
vuonna 2001 pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja 
uusittiin kesäkuussa 2006, pyritään 
nykyisten ja tulevien sukupolvien 
elämänlaadun jatkuvaan parantamiseen. 
Komission (Eurostat) joka toinen vuosi 
julkaistavassa seurantaraportissa 
edistymisestä annetaan objektiivinen 
tilastollinen kuva, joka perustuu EU:n 
kestävän kehityksen indikaattoreihin.

Or. en

Tarkistus 25
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Demografiset väestötilastot ovat 
olennainen osa Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa 
tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia.

(9) Demografiset väestötilastot ovat 
olennainen osa Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa 
tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia. 
Tietojen päivitys ja käsittely on tärkeä osa 
unionin tilastojen laatimista.

Or. en

Tarkistus 26
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Väestön demografisten tietojen olisi 
oltava yhdenmukaisia niiden tietojen 
kanssa, jotka kerätään muuttoliikettä ja 
kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön 
tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä 
koskevien tilastojen laatimisesta annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 
nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 
9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.

(11) Väestön demografisten tietojen olisi 
oltava linjassa niiden tietojen kanssa, jotka 
kerätään muuttoliikettä ja kansainvälistä 
suojelua koskevista yhteisön tilastoista 
sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien 
tilastojen laatimisesta annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 311/76 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 
nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 
9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten ja Euroopan 
tilastoviranomaisten olisi Euroopan 
tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja 
levittäessään otettava huomioon Euroopan 
tilastoja koskevissa käytännesäännöissä 
vahvistetut periaatteet sellaisina kuin 
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä 
komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 
tarkistanut ja saattanut ajan tasalle.

(13) Kansallisten ja Euroopan 
tilastoviranomaisten sekä soveltuvin osin 
muiden asiaankuuluvien kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten olisi Euroopan 
tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja 
levittäessään otettava huomioon Euroopan 
tilastoja koskevissa käytännesäännöissä 
vahvistetut periaatteet sellaisina kuin 
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä 
komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 
tarkistanut ja saattanut ajan tasalle.

Or. en

Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'kansallisella' samaa kuin asetuksen 
(EY) N:o 763/2008 2 artiklan 
f alakohdassa, jossa alue määritellään
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen 
toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan 
viiteajankohtana;

(a) 'kansallisella' jäsenvaltion aluetta 
sellaisena kuin se on määriteltynä
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 sen 
toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan 
viiteajankohtana;

Or. en

Tarkistus 29
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'alueellisella' samaa kuin asetuksen 
(EY) N:o 763/2008 2 artiklan 

(b) 'alueellisella' NUTS 1-, NUTS 2- tai 
NUTS 3-tasoa sellaisena kuin se on 
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g alakohdassa; Euroopan unionin 
ulkopuolisten maiden osalta sillä 
tarkoitetaan kyseisten maiden ja komission 
(Eurostat) välillä sovittuja tilastollisia 
alueita 1-, 2- tai 3-tasolla sen toisinnon 
mukaisesti, jota sovelletaan 
viiteajankohtana;

määriteltynä asetuksen (EY) N:o 
1059/2003 sen toisinnon mukaisesti, jota 
sovelletaan viiteajankohtana; Euroopan 
unionin ulkopuolisten maiden osalta sillä 
tarkoitetaan kyseisten maiden ja komission 
(Eurostat) välillä sovittuja tilastollisia 
alueita 1-, 2- tai 3-tasolla sen toisinnon 
mukaisesti, jota sovelletaan 
viiteajankohtana;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'vakinaisesti asuvalla väestöllä' kaikkia 
henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka 
on jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

(c) 'unionin kansalaisella' kaikkia 
henkilöitä, joilla on jäsenvaltion 
kansalaisuus kyseisenä viiteajankohtana;

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'vakinaisesti asuvalla väestöllä' kaikkia 
henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka 
on jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

(c) 'vakinaisesti asuvalla väestöllä' kaikkia 
henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka 
on unionin jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

Or. en
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Tarkistus 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' samaa 
kuin asetuksen (EY) N:o 763/2008 
2 artiklan d alakohdan ensimmäisessä 
kappaleessa; ainoastaan seuraavia 
henkilöitä on pidettävä kyseisen 
maantieteellisen alueen vakinaisina 
asukkaina:

Poistetaan.

i. henkilöt, jotka ovat asuneet 
vakinaisessa asuinpaikassaan 
yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukauden 
ajan ennen viiteajankohtaa; tai
ii. henkilöt, jotka ovat saapuneet 
vakinaiseen asuinpaikkaansa 
viiteajankohtaa edeltävien 12 kuukauden 
aikana tarkoituksenaan pysyä siellä 
vähintään yhden vuoden ajan.
Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/200911 liitteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – johdanto-kappale

Komission teksti Tarkistus

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' samaa kuin 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan 
d alakohdan ensimmäisessä kappaleessa; 
ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' paikkaa, 
jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen 
lepoaikansa, lukuun ottamatta 
väliaikaista poissaoloa vapaa-ajan, 
lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, 
liiketoiminnan, terveydenhoidon tai 
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vakinaisina asukkaina: uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen 
vuoksi; ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 
vakinaisina asukkaina:

Or. en

Tarkistus 34
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – johdanto-kappale

Komission teksti Tarkistus

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' samaa kuin 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan 
d alakohdan ensimmäisessä kappaleessa; 
ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 
vakinaisina asukkaina:

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' paikkaa, 
jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen 
lepoaikansa, lukuun ottamatta 
väliaikaista poissaoloa esimerkiksi vapaa-
ajan, lomien tai liiketoiminnan vuoksi; 
ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 
vakinaisina asukkaina:

Or. en

Tarkistus 35
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Jollei i tai ii alakohdassa kuvattuja 
olosuhteita voida määrittää, 'vakinaisella 
asuinpaikalla' tarkoitetaan laillista tai 
rekisteröityä asuinpaikkaa, paitsi 
4 artiklan suhteen;
Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Jollei i tai ii alakohdassa kuvattuja 
olosuhteita voida määrittää, "vakinaisella 
asuinpaikalla" tarkoitetaan laillista tai 
rekisteröityä asuinpaikkaa; soveltaessaan 
'vakinaisen asuinpaikan' määritelmää 
jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 37
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY)
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti;

Soveltaessaan 'vakinaisen asuinpaikan' 
määritelmää jäsenvaltioiden on käsiteltävä 
erityistapauksia komission asetuksen (EY) 
N:o 1201/2009 liitteen mukaisesti ja 
otettava huomioon laillinen tai 
rekisteröity asuinpaikka;

Or. fi

Perustelu

Muutoksen jälkeen asetuksen rakenne on yhtenäinen muuttoliikeasetuksen [(EY) 
N:o 862/2007] ja väestölaskenta-asetuksen [(EY) N:o 763/2008] rakenteen kanssa.
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Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) 'validoiduilla tiedoilla' tietoja, jotka 
täyttävät joukon tiedon kokoamista 
koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien 
kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon 
laatua koskevat tarkastukset.

(h) 'validoiduilla tiedoilla' tilastotietoja, 
jotka täyttävät joukon tiedon kokoamista 
koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien 
kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon 
laatua koskevat tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 39
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) 'etniseen ryhmään kuulumisella' 
kansalaisuuden tasoa alempaa 
etnis-kulttuurista samastumista kieleen tai 
kulttuuriin.

Or. ro

Tarkistus 40
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. 
Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai 
ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida 
määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitetut 
väestötilastotiedot, joista käyvät ilmi 
seuraavat muuttujat:
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komissiolle (Eurostatille) tiedot 
viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä; tällöin 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitettua väestöä.

(a) ikä;
(b) sukupuoli;
(c) asuinalue.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. 
Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai 
ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida 
määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) tiedot 
viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä; tällöin 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitettua väestöä.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat tiedot kansalaisistaan. 
Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai 
ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida 
määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) tiedot 
viiteajankohtana pysyvässä
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Or. en
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Tarkistus 42
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. 
Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai 
ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida 
määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) tiedot 
viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan
oleskelevasta väestöstä; tällöin 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitettua väestöä.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. 
Jollei 2 artiklan d alakohdan i tai 
ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida 
määrittää, jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) tiedot 
viiteajankohtana alueellaan oleskelevasta 
väestöstä; tällöin jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja 
d alakohdassa tarkoitettua väestöä.

Or. fi

Tarkistus 43
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat luonnollisia 
väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot, 
riippumatta väestönmuutostapahtuman 
tapahtumapaikasta. Jäsenvaltioiden on 
käytettävä samaa väestön määritelmää 
kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
yhteydessä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat luonnollisia 
väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot.

Or. en
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Tarkistus 44
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat luonnollisia 
väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot, 
riippumatta väestönmuutostapahtuman 
tapahtumapaikasta. Jäsenvaltioiden on 
käytettävä samaa väestön määritelmää kuin 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
yhteydessä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viitekaudella 
tapahtuvia luonnollisia 
väestönmuutostapahtumia koskevat tiedot. 
Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kuin 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen yhteydessä, ja 
määritelmän on katettava seuraavat 
muuttujat:
(a) elävänä syntyneet eriteltyinä 
seuraavasti: sukupuoli, syntymäkuukausi, 
elävänä syntyneiden lasten järjestys, äidin 
syntymävuosi, äidin syntymämaa, äidin 
kansalaisuus (maa) ja äidin asuinalue;
(b) kuolleet eriteltyinä seuraavasti: ikä, 
sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, 
syntymämaa, kansalaisuus (maa) ja 
kuolinkuukausi.

Or. en

Tarkistus 45
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti määritellyillä 
kansallisilla ja alueellisilla tasoilla.

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti määritellyillä 
tasoilla.

Or. en
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Tarkistus 46
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan 
a ja b alakohdan mukaisesti määritellyillä
kansallisilla ja alueellisilla tasoilla.

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla kansallisilla 
ja alueellisilla tasoilla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella 
tasolla koskevat tiedot kahdeksan 
kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan 
tietoja viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) kansalaisiaan koskevat tiedot 
kahdeksan kuukauden kuluessa 
viitevuoden päättymisestä neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten.

Or. en

Tarkistus 48
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä 
toimittavan tietoja viiteajankohtana
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Jollei tietoja ole 
saatavilla, vakinaisesti asuvan väestön 
kokonaismäärä voidaan arvioida 
komission (Eurostat) valvonnassa 
laillisessa tai rekisteröidyssä asuinpaikassa 
oleskelevan väestön pohjalta käyttäen 
tieteellisesti perusteltuja, hyvin 
dokumentoituja ja julkisesti saatavilla 
olevia tilastollisia arviointimenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä 
toimittavan tietoja viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten.

Or. en
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Tarkistus 50
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella 
tasolla koskevat tiedot kahdeksan 
kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan 
tietoja viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) viiteajankohtana voimassa 
olevat kansalaistensa lukumäärää
koskevat tiedot neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan 
tietoja viiteajankohtana pysyvässä
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella 
tasolla koskevat tiedot kahdeksan 
kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan 
tietoja viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) viiteajankohtana voimassa 
olevat kansalaistensa lukumäärää
koskevat tiedot neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan 
tietoja viiteajankohtana pysyvässä
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.
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oleskelevasta väestöstä.

Or. en

Tarkistus 52
György Schöpflin, József Szájer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella 
tasolla koskevat tiedot kahdeksan 
kuukauden kuluessa viitevuoden 
päättymisestä neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan 
tietoja viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) viiteajankohtana voimassa 
olevat kansalaistensa lukumäärää
koskevat tiedot neuvoston 
määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä 
varten. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan 
tietoja viiteajankohtana pysyvässä
asuinpaikassaan (kotipaikka) oleskelevasta 
väestöstä.

Or. en

Tarkistus 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä 
tapahtuvaa äänestystä varten. Tämän 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä. Tämän 
artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei 
edellytetä toimittavan tietoja 
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artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei 
edellytetä toimittavan tietoja 
viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä.

viiteajankohtana laillisessa tai 
rekisteröidyssä asuinpaikassaan 
oleskelevasta väestöstä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston määräenemmistöäänestykseen ei pidä puuttua tilastomietinnössä, sillä se on 
äärimmäisen arkaluonteinen poliittinen asia, ei tekninen kysymys. Asia on entistäkin 
merkittävämpi nykyisen kriisin aikana, kun ihmiset liikkuvat enemmän maasta toiseen ja 
ennustettavuus on erittäin tärkeä tekijä. Siksi määräenemmistöäänestyksiin sovellettavan 
äänimäärän laskenta olisi tehtävä nykykäytännön mukaisesti. 

Tarkistus 54
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä
toimittavan tietoja viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden edellytetään
toimittavan tietoja viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Or. fi

Tarkistus 55
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) vuosittain edellisen 
vuoden tilastotietoja, jotka koskevat 
3 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja 
muuttujia ja 4 artiklassa tarkoitettua 
kokonaisväestöä kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 56
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 
31 päivä joulukuuta keskiyöllä.

1. Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 
viitekauden päättymishetki (31 päivä 
joulukuuta keskiyöllä).

Or. en

Tarkistus 57
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonnollisia väestönmuutostapahtumia 
koskeva viiteajankohta on se 
kalenterivuosi, jona 
väestönmuutostapahtuma tapahtui.

2. Luonnollisia väestönmuutostapahtumia 
koskeva viitekausi on se kalenterivuosi, 
jona väestönmuutostapahtuma tapahtui.

Or. en
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Tarkistus 58
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ensimmäinen viiteajankohta, joka 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
otetaan huomioon, on vuosi 2013. 
Viimeinen viiteajankohta on vuosi 2027.

3. Ensimmäinen viitekausi, joka tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi otetaan 
huomioon, on vuosi 2013. Viimeinen 
viitekausi on vuosi 2027.

Or. en

Tarkistus 59
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt 
väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen 
(EY) N:o 862/2007 3 artiklassa
edellytettyjen tietojen kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt 
väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen 
(EY) N:o 862/2007 3 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa edellytettyjen tietojen 
kanssa.

Or. en


