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Módosítás 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
16. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
2014. november 1-jétől a minősített 
többséget a tagállamok népessége alapján 
állapítják meg.

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
16. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
2014. november 1-jétől a minősített 
többséget a tagállamok népessége alapján 
állapítják meg.

törölve

Or. en

Módosítás 20
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
16. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
2014. november 1-jétől a minősített 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
16. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
2014. november 1-jétől a minősített 
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többséget a tagállamok népessége alapján 
állapítják meg.

többséget – többek között – a tagállamok 
népessége alapján állapítják meg.

Or. en

Módosítás 21
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a Bizottságnak továbbított, 
területi egységekre lebontott valamennyi 
tagállami statisztikának a NUTS-
osztályozást kell használnia. 
Következésképpen a regionális statisztika 
összehasonlíthatósága végett a területi 
egységeket a NUTS-osztályozás szerint 
kell meghatározni.

(3) A statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 
szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek –
amely lehetővé teszi harmonizált, 
regionális közösségi statisztikák 
kidolgozását, összeállítását és közzétételét 
– megfelelően a Bizottságnak továbbított, 
területi egységekre lebontott valamennyi 
tagállami statisztikának a NUTS-
osztályozást kell használnia. 
Következésképpen a regionális statisztika 
összehasonlíthatósága végett a területi 
egységeket a NUTS-osztályozás szerint 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 22
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
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Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése terén 
elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók –
beleértve a különböző régiókat, mint a 
határokon átnyúló régiókat, nagyvárosi 
régiókat, vidéki régiókat, hegyvidéki és 
szigeti régiókat – demográfiai 
változásainak és lehetséges jövőbeli 
demográfiai kihívásainak rendszeres 
ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű éves 
regionális adatokra van szükség. Mivel a 
népesség elöregedése régiónként jelentősen 
eltérő, az Eurostat feladata, hogy 
rendszeresen regionális előrejelzéseket 
készítsen abból a célból, hogy teljes kép 
alakuljon ki az Európai Unió NUTS 2. 
régióinak demográfiai helyzetéről.

Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése terén 
elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók 
demográfiai változásainak és lehetséges 
jövőbeli demográfiai kihívásainak 
rendszeres ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű 
éves regionális adatokra van szükség. 
Mivel a népesség elöregedése régiónként 
jelentősen eltérő, az Eurostat feladata, hogy 
rendszeresen regionális előrejelzéseket 
készítsen abból a célból, hogy teljes kép 
alakuljon ki az Európai Unió NUTS 2. 
régióinak demográfiai helyzetéről.

Or. en

Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése terén 
elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók –
beleértve a különböző régiókat, mint a 
határokon átnyúló régiókat, nagyvárosi 
régiókat, vidéki régiókat, hegyvidéki és 
szigeti régiókat – demográfiai 
változásainak és lehetséges jövőbeli 
demográfiai kihívásainak rendszeres 
ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű éves 
regionális adatokra van szükség. Mivel a 

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikkének (2) bekezdése
értelmében a Bizottság háromévente 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
elérése terén elért előrehaladásról. E 
jelentések elkészítéséhez, valamint az 
uniós régiók – beleértve a különböző 
régiókat, mint a határokon átnyúló 
régiókat, nagyvárosi régiókat, vidéki 
régiókat, hegyvidéki és szigeti régiókat –
demográfiai változásainak és lehetséges 
jövőbeli demográfiai kihívásainak 
rendszeres ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű 
éves regionális adatokra van szükség. 
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népesség elöregedése régiónként jelentősen 
eltérő, az Eurostat feladata, hogy 
rendszeresen regionális előrejelzéseket 
készítsen abból a célból, hogy teljes kép 
alakuljon ki az Európai Unió NUTS 2. 
régióinak demográfiai helyzetéről.

Mivel a népesség elöregedése régiónként 
jelentősen eltérő, a Bizottság (Eurostat)
feladata, hogy rendszeresen regionális 
előrejelzéseket készítsen abból a célból, 
hogy teljes kép alakuljon ki az Európai 
Unió NUTS 2. régióinak demográfiai 
helyzetéről.

Or. en

Módosítás 24
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Tanács 2001-es göteborgi 
ülésén elindított és 2006-ban felülvizsgált 
fenntartható fejlődési stratégia célja a ma 
és a holnap generációi életminőségének 
folyamatos javítása. A kétévente kiadott 
Eurostat monitoringjelentés az EU 
fenntartható fejlődési mutatói alapján 
tárgyilagos statisztikai képet nyújt az 
előrelépésekről.

(7) Az Európai Tanács 2001-es göteborgi 
ülésén elindított és 2006-ban felülvizsgált 
fenntartható fejlődési stratégia célja a ma 
és a holnap generációi életminőségének 
folyamatos javítása. A kétévente kiadott 
bizottsági (Eurostat) monitoringjelentés az 
EU fenntartható fejlődési mutatói alapján 
tárgyilagos statisztikai képet nyújt az 
előrelépésekről.

Or. en

Módosítás 25
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A népességstatisztikák nélkülözhetetlen 
elemei az össznépesség számának a 
számlák európai rendszerének (ESA) 
keretében való megbecslésének.

(9) A népességstatisztikák nélkülözhetetlen 
elemei az össznépesség számának a 
számlák európai rendszerének (ESA) 
keretében való megbecslésének. Az 
adatfrissítés és adatkezelés a statisztikai 
adatok európai szintű létrehozásának 
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fontos részét képezi.

Or. en

Módosítás 26
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A demográfiai adatoknak 
konzisztensnek kell lenniük a migrációra 
és a nemzetközi védelemre vonatkozó 
közösségi statisztikákról, valamint a 
külföldi állampolgárságú munkavállalókra 
vonatkozó statisztikák összeállításáról 
szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
július 11-i 862/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 
nép- és lakásszámlálásról szóló, 
2008. július 9-i 763/2008/EK rendelet 
értelmében gyűjtött adatokkal.

(11) A demográfiai adatoknak teljesen 
összhangban kell lenniük a migrációra és a 
nemzetközi védelemre vonatkozó 
közösségi statisztikákról, valamint a 
külföldi állampolgárságú munkavállalókra 
vonatkozó statisztikák összeállításáról 
szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
július 11-i 862/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 
nép- és lakásszámlálásról szóló, 
2008. július 9-i 763/2008/EK rendelet 
értelmében gyűjtött adatokkal.

Or. en

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai statisztikák kidolgozása, 
készítése és közzététele során a nemzeti és 
európai statisztikai hatóságoknak az 
európai statisztikai rendszer bizottsága által 
2011. szeptember 28-án felülvizsgált és 
naprakésszé tett európai statisztikákra 
vonatkozó magatartási szabályzatnak 
megfelelően kell eljárniuk.

(13) Az európai statisztikák kidolgozása, 
készítése és közzététele során a nemzeti és 
európai statisztikai hatóságoknak, illetve 
adott esetben az egyéb érintett nemzeti és 
regionális hatóságoknak az európai 
statisztikai rendszer bizottsága által 2011. 
szeptember 28-án felülvizsgált és 
naprakésszé tett európai statisztikákra 
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vonatkozó magatartási szabályzatnak 
megfelelően kell eljárniuk.

Or. en

Módosítás 28
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „országos”: ugyanazt jelenti, mint a 
763/2008/EK rendelet 2. cikkének 
f) pontjában; az ebben a pontban szereplő 
„terület” meghatározása megegyezik az 
1059/2003/EK rendelet referenciaidő alatt 
hatályos változatában szereplő 
meghatározással;

a) „országos”: egy tagállam területe az 
1059/2003/EK rendelet referenciaidő alatt 
hatályos változata szerint;

Or. en

Módosítás 29
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „regionális”: ugyanazt jelenti, mint a 
763/2008/EK rendelet 2. cikkének 
g) pontjában; az európai uniós tagsággal 
nem rendelkező országok esetében az 
országok és a Bizottság (Eurostat) közötti 
megegyezés alapján a referenciaidő alatt 
hatályos változat szerinti 1., 2. és 3. szintű 
statisztikai régiókat jelenti;

b) „regionális”: 1., 2. vagy 3. NUTS-szint 
az 1059/2003/EK rendelet referenciaidő 
alatt hatályos változata szerint; az európai 
uniós tagsággal nem rendelkező országok 
esetében az országok és a Bizottság 
(Eurostat) közötti megegyezés alapján a 
referenciaidő alatt hatályos változat szerinti 
1., 2. és 3. szintű statisztikai régiókat 
jelenti;

Or. en
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Módosítás 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „szokásos lakóhellyel rendelkező 
népesség”: minden olyan személy, aki a 
referenciaidő alatt szokásos lakóhellyel 
rendelkezett valamely tagállamban;

c) „európai polgár”: minden olyan 
személy, aki a referenciaidő alatt 
állampolgársággal rendelkezik valamely 
tagállamban;

Or. en

Módosítás 31
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „szokásos lakóhellyel rendelkező 
népesség”: minden olyan személy, aki a 
referenciaidő alatt szokásos lakóhellyel 
rendelkezett valamely tagállamban;

c) „szokásos lakóhellyel rendelkező 
népesség”: minden olyan személy, aki a 
referenciaidő alatt szokásos lakóhellyel 
rendelkezik az Unió valamely 
tagállamában;

Or. en

Módosítás 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szokásos lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében; kizárólag 
azok a személyek tekinthetők a szóban 
forgó földrajzi területen szokásos 

törölve
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lakóhellyel rendelkezőknek, akik:
i. a referenciaidőt megelőzően legalább 12 
hónapig folyamatosan a szokásos 
lakóhelyükön éltek; vagy
ii. a referenciaidőt megelőző tizenkét 
hónap során azzal a szándékkal érkeztek a 
szokásos lakóhelyükre, hogy legalább 12 
hónapig ott tartózkodjanak.
A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet11 mellékletének megfelelően 
kezelik.

Or. en

Módosítás 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szokásos lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében; kizárólag 
azok a személyek tekinthetők a szóban 
forgó földrajzi területen szokásos 
lakóhellyel rendelkezőknek, akik:

d) „szokásos lakóhely”: az a hely, ahol az 
egyén napi pihenőidejét tölti, tekintet 
nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és 
rokonlátogatás, üzleti, orvosi kezelés vagy 
vallásos zarándoklat céljából való 
ideiglenes távollétekre; kizárólag azok a 
személyek tekinthetők a szóban forgó 
földrajzi területen szokásos lakóhellyel 
rendelkezőknek, akik:

Or. en

Módosítás 34
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szokásos lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében; kizárólag 
azok a személyek tekinthetők a szóban 
forgó földrajzi területen szokásos 
lakóhellyel rendelkezőknek, akik:

d) „szokásos lakóhely”: az a hely, ahol az 
egyén napi pihenőidejét tölti, tekintet 
nélkül az ideiglenes távollétekre, például 
kikapcsolódás, nyaralás vagy üzlet 
céljából. kizárólag azok a személyek 
tekinthetők a szóban forgó földrajzi 
területen szokásos lakóhellyel 
rendelkezőknek, akik:

Or. en

Módosítás 35
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

Ha az i. vagy ii. alpontban leírt 
körülmények nem állapíthatók meg, akkor 
a „szokásos tartózkodási hely” a jogszerű 
vagy nyilvántartott lakóhely, kivéve a 4. 
cikk vonatkozásában.
A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

Or. en

Módosítás 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szokásos lakóhely” fogalmának Ha az i. vagy ii. pontban foglalt 
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alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

körülmények nem állapíthatók meg, akkor 
a „szokásos lakóhely” a jogszerű vagy 
nyilvántartott lakóhely; a „szokásos 
lakóhely” fogalmának alkalmazásakor a 
tagállamok az egyedi eseteket az 
1201/2009/EK bizottsági rendelet 
mellékletének megfelelően kezelik.

Or. en

Módosítás 37
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

a „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 
rendelet mellékletének megfelelően kezelik
és figyelembe veszik a jogszerű vagy 
nyilvántartott lakóhelyet.

Or. fi

Indokolás

E módosítás révén a rendelet szerkezetileg összhangba kerül a migrációra vonatkozó 
közösségi statisztikákról szóló (862/2007/EK) és a nép- és lakásszámlálásról szóló 
(763/2008/EK) rendelettel.

Módosítás 38
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „hitelesített adatok”: olyan adatok, 
amelyek megfelelnek bizonyos, az adatok 
összeállítására – beleértve a közzétételre 

h) „hitelesített adatok”: olyan statisztikai
adatok, amelyek megfelelnek bizonyos, az 
adatok összeállítására – beleértve a 
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szánt vagy már közzétett adatok 
valamennyi minőség-ellenőrzésére –
vonatkozó minőségi kritériumnak.

közzétételre szánt vagy már közzétett 
adatok valamennyi minőség-ellenőrzésére 
– vonatkozó minőségi kritériumnak.

Or. en

Módosítás 39
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „etnikai hovatartozás”: egy adott 
nyelvvel vagy kultúrával való, etnikai-
kulturális alapú, az állampolgárságtól 
eltérő azonosítás.

Or. ro

Módosítás 40
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan statisztikai 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak 
(Eurostat), amelyek a következő változókra 
terjednek ki:
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a) életkor;
b) nem;
c) lakóhely szerinti régió.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

(1) A tagállamok állampolgáraikról a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban állandó
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat).

Or. en

Módosítás 42
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
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referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban az adott régióban
tartózkodó népességről szolgáltatnak 
adatokat a Bizottságnak (Eurostat); ebben 
az esetben megfelelő erőfeszítéseket 
tesznek, hogy a kiszámított adatok a 2. cikk 
c) és d) pontjában említett népességet a 
lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

Or. fi

Módosítás 43
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat) a referenciaidő 
alatt bekövetkezett alapvető eseményekről, 
tekintet nélkül az események 
megtörténtének helyére. A tagállamok a 
népesség fogalmának ugyanazon 
meghatározását használják, mint az (1) 
bekezdésben említett adatok esetében.

(2) A tagállamok adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat) a referenciaidő 
alatt bekövetkezett alapvető eseményekről.

Or. en

Módosítás 44
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat) a referenciaidő 
alatt bekövetkezett alapvető eseményekről, 
tekintet nélkül az események 
megtörténtének helyére. A tagállamok a 
népesség fogalmának ugyanazon 
meghatározását használják, mint az (1) 
bekezdésben említett adatok esetében.

(2) A tagállamok adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat) a referenciaidő 
alatt bekövetkezett alapvető eseményekről. 
A tagállamok a népesség fogalmának 
ugyanazon meghatározását használják, 
mint az (1) bekezdésben említett adatok 
esetében használnak és amelyek a 
következő változókra terjednek ki:.

a) élveszületések száma nemek, születés 
hónapja, az élveszületések sorrendje, az 
anya életkora, az anya születési éve, az 
anya születési országa, az anya 
állampolgársága szerinti ország és az 
anya lakóhelye szerinti régió szerinti 
felbontásban;
b) halálozások száma életkor, nemek, 
születési év, lakóhely szerinti régió, 
születési ország, állampolgárság szerinti 
ország és halálozás hónapja szerinti 
felbontásban.

Or. en

Módosítás 45
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a népesség fogalmának a 
2. cikk a) és b) pontjában leírt 
meghatározását használják valamennyi 
országos és regionális szint esetében.

(3) A tagállamok a népesség fogalmának a 
2. cikk a) és b) pontjában megadott
meghatározását használják valamennyi 
szint esetében.

Or. en

Módosítás 46
Csaba Sógor
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a népesség fogalmának a 
2. cikk a) és b) pontjában leírt
meghatározását használják valamennyi 
országos és regionális szint esetében.

(3) A tagállamok a népesség fogalmának 
ugyanazon meghatározását használják 
valamennyi országos és regionális szint 
esetében.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok 
adatokat szolgáltatnak állampolgáraikról a 
Bizottságnak (Eurostat), a referenciaév 
végétől számított 8 hónapon belül.

Or. en

Módosítás 48
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés



PE498.061v01-00 18/23 AM\916872HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
adat, a szokásos lakóhellyel rendelkező 
teljes népesség megbecsülhető a jogszerű 
vagy nyilvántartott lakóhely szerinti 
népességből, tudományosan megalapozott, 
jól dokumentált és nyilvánosan 
hozzáférhető statisztikai becslési 
módszerek alkalmazásával a Bizottság 
(Eurostat) ellenőrzése mellett.

Or. en

Módosítás 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül.

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok 
adatokat szolgáltatnak állampolgáraik 
számáról a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan. E cikk 
alkalmazásában a tagállamok a referencia-
időszakban állandó lakóhelyükön 
tartózkodó népességről szolgáltatnak 
adatokat.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok az 
állampolgári népességről adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan. E cikk 
alkalmazásában a tagállamok a referencia-
időszakban állandó lakóhelyükön 
tartózkodó népességről szolgáltatnak 
adatokat.

Or. en
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Módosítás 52
György Schöpflin, József Szájer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok az 
állampolgári népességről adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan. E cikk 
alkalmazásában a tagállamok a referencia-
időszakban állandó lakóhelyükön 
(tartózkodási hely) tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat.

Or. en

Módosítás 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A tagállamok a 2. cikk c) pontjában 
meghatározott népességről országos szintű 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak 
(Eurostat) a referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy nyilvántartott 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.
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Or. en

Indokolás

A Tanácsban alkalmazott minősített többségi szavazás kérdésének fontossága nem teszi 
lehetővé, hogy ebben a statisztikai jelentésben foglalkozzanak vele, mivel ez igen érzékeny 
politikai, nem pedig technikai kérdés; még inkább alapvető fontosságú válság idején, ami 
fokozott mobilitással jár az EU-n belül, tehát a kiszámíthatóság nagyon lényeges. Ennélfogva 
a minősített többségi szavazásnál alkalmazott szavazat-számítást úgy kell meghatározni, hogy 
annak eredményeképpen a jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan stabil szavazati arányok 
alakuljanak ki.

Módosítás 54
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk alkalmazásában a tagállamok 
a referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy nyilvántartott
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat.

Or. fi

Módosítás 55
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok minden évben a 3. cikk 
(1) bekezdésében és a 3. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
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változók tekintetében, valamint a 4. 
cikkben említett országos szintű 
népességről – az előző évre vonatkozó –
statisztikai adatokat szolgáltatnak a 
Bizottságnak (Eurostat).

Or. en

Módosítás 56
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A népességi adatok referencia-
időpontja december 31. éjfél.

(1) A népességi adatok referencia-
időpontja a referencia-időszak vége 
(december 31. éjfél).

Or. en

Módosítás 57
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapvető események adatainak 
referenciaideje az a naptári év, amely 
során az esemény történt.

(2) Az alapvető események adatainak 
referencia-időszaka az a naptári év, amely 
során az esemény történt.

Or. en

Módosítás 58
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az első referenciaidő 2013. Az utolsó 
referenciaidő 2027.

(3) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az első referencia-időszak 2013. Az utolsó 
referencia-időszak 2027.

Or. en

Módosítás 59
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet 3. cikkében előírt népességi 
adatok konzisztensek legyenek a 
862/2007/EK rendelet 3. cikke által előírt 
adatokkal.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet 3. cikkében előírt népességi 
adatok konzisztensek legyenek a 
862/2007/EK rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja által előírt 
adatokkal.

Or. en


