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Pakeitimas 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnio 4 dalį nuo 2014 m. lapkričio 
1 d. kvalifikuota balsų dauguma bus 
nustatoma remiantis valstybių narių 
gyventojų skaičiumi;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnio 4 dalį nuo 2014 m. lapkričio 
1 d. kvalifikuota balsų dauguma bus 
nustatoma remiantis valstybių narių 
gyventojų skaičiumi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnio 4 dalį nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnio 4 dalį nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 
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kvalifikuota balsų dauguma bus nustatoma 
remiantis valstybių narių gyventojų 
skaičiumi;

kvalifikuota balsų dauguma turi būti
nustatoma, inter alia, remiantis valstybių 
narių gyventojų skaičiumi;

Or. en

Pakeitimas 21
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo visi valstybių narių Komisijai 
perduodami pagal teritorinius vienetus 
suskirstyti statistiniai duomenys turi būti 
rengiami remiantis NUTS klasifikatoriumi. 
Todėl norint gauti palyginamą regionų 
statistiką teritoriniai vienetai turėtų būti 
nustatomi pagal NUTS klasifikatorių;

(3) pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo, kuriuo Bendrijoje leidžiama 
rinkti, kaupti ir platinti suderintus 
regioninius statistinius duomenis, visi 
valstybių narių Komisijai perduodami 
pagal teritorinius vienetus suskirstyti 
statistiniai duomenys turi būti rengiami 
remiantis NUTS klasifikatoriumi. Todėl 
norint gauti palyginamą regionų statistiką 
teritoriniai vienetai turėtų būti nustatomi 
pagal NUTS klasifikatorių;

Or. en

Pakeitimas 22
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 
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ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint ES regionų, taip pat 
skirtingų rūšių regionų, pvz., pasienio, 
miestų, kaimo, kalnų ir salų regionų,
demografinę raidą ir galimas būsimas 
demografines problemas, reikia NUTS 3 
regioninio lygmens metinių regioninių 
duomenų. Kadangi demografinis senėjimas 
labai priklauso nuo konkretaus regiono, 
Eurostato nuolat prašoma parengti 
regionines prognozes, kad būtų galima 
plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 
2 regionų demografinę padėtį;

ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint ES regionų demografinę 
raidą ir galimas būsimas demografines 
problemas, reikia NUTS 3 regioninio 
lygmens metinių regioninių duomenų. 
Kadangi demografinis senėjimas labai 
priklauso nuo konkretaus regiono, 
Eurostato nuolat prašoma parengti 
regionines prognozes, kad būtų galima 
plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 
2 regionų demografinę padėtį;

Or. en

Pakeitimas 23
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint ES regionų, taip pat skirtingų 
rūšių regionų, pvz., pasienio, miestų, 
kaimo, kalnų ir salų regionų, demografinę 
raidą ir galimas būsimas demografines 
problemas, reikia NUTS 3 regioninio 
lygmens metinių regioninių duomenų. 
Kadangi demografinis senėjimas labai 
priklauso nuo konkretaus regiono, 
Eurostato nuolat prašoma parengti 
regionines prognozes, kad būtų galima 
plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 
2 regionų demografinę padėtį;

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnio 2 dalį Komisija kas 
trejus metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint Sąjungos regionų, taip pat 
skirtingų rūšių regionų, pvz., pasienio, 
miestų, kaimo, kalnų ir salų regionų, 
demografinę raidą ir galimas būsimas 
demografines problemas, reikia NUTS 3 
regioninio lygmens metinių regioninių 
duomenų. Kadangi demografinis senėjimas 
labai priklauso nuo konkretaus regiono, 
Komisijos (Eurostato) nuolat prašoma 
parengti regionines prognozes, kad būtų 
galima plačiau apžvelgti Europos Sąjungos 
NUTS 2 regionų demografinę padėtį;
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Or. en

Pakeitimas 24
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2001 m. Geteborge Europos Vadovų 
Tarybos patvirtinta ir 2006 m. birželio 
mėn. atnaujinta ES tvaraus vystymosi 
strategija siekiama nuolat gerinti esamų ir 
būsimų kartų gyvenimo kokybę. Kas 
dvejus metus skelbiamoje Eurostato 
stebėsenos ataskaitoje objektyviai 
pateikiama pažangos statistika, pagrįsta ES 
tvaraus vystymosi rodiklių rinkiniu;

(7) 2001 m. Geteborge Europos Vadovų 
Tarybos patvirtinta ir 2006 m. birželio 
mėn. atnaujinta ES tvaraus vystymosi 
strategija siekiama nuolat gerinti esamų ir 
būsimų kartų gyvenimo kokybę. Kas 
dvejus metus skelbiamoje Komisijos 
(Eurostato) stebėsenos ataskaitoje
objektyviai pateikiama pažangos statistika, 
pagrįsta ES tvaraus vystymosi rodiklių 
rinkiniu;

Or. en

Pakeitimas 25
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS);

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
bendrą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS). Duomenų atnaujinimas 
ir valymas yra svarbūs aspektai Europos 
lygmeniu rengiant statistinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 26
Antigoni Papadopoulou



AM\916872LT.doc 7/22 PE498.061v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) demografinė informacija turėtų atitikti 
susijusią informaciją, renkamą pagal 
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl 
Bendrijos migracijos statistikos ir 
tarptautinės apsaugos statistikos ir 
panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo 
apie darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl 
gyventojų ir būstų surašymų;

(11) demografinė informacija turėtų 
visiškai atitikti susijusią informaciją, 
renkamą pagal 2007 m. liepos 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos 
migracijos statistikos ir tarptautinės 
apsaugos statistikos ir panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl 
statistinių duomenų rinkimo apie 
darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. liepos 
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl 
gyventojų ir būstų surašymų;

Or. en

Pakeitimas 27
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į 
Europos statistikos praktikos kodekse, 
2011 m. rugsėjo 28 d. peržiūrėtame ir 
atnaujintame Europos statistikos sistemos 
komiteto, nustatytus principus;

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos ir tam tikrais 
atvejais kitos atitinkamos nacionalinės ir 
regionų institucijos turėtų atsižvelgti į 
Europos statistikos praktikos kodekse, 
2011 m. rugsėjo 28 d. peržiūrėtame ir 
atnaujintame Europos statistikos sistemos 
komiteto, nustatytus principus;

Or. en
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Pakeitimas 28
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinis – kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 
straipsnio f punkte; teritorija – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 
ataskaitiniu laiku taikytinoje versijoje;

a) sąvoka „nacionalinis“ vartojama 
kalbant apie valstybės narės teritoriją 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 1059/2003 ataskaitiniu laikotarpiu
taikytiną versiją;

Or. en

Pakeitimas 29
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) regioninis – kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio g punkte; 
šalyse, kuriose nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės, – 1, 2 arba 3 lygmenų 
statistiniai regionai, kaip nustatyta tų šalių 
ir Komisijos (Eurostato) susitarimuose, 
atsižvelgiant į ataskaitiniu laiku taikomą 
versiją;

b) regioninis – NUTS 1, NUTS 2 arba 
NUTS 3 lygmuo, atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 
ataskaitiniu laikotarpiu taikytiną versiją; 
šalyse, kuriose nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės, – 1, 2 arba 3 lygmenų 
statistiniai regionai, kaip nustatyta tų šalių 
ir Komisijos (Eurostato) susitarimuose, 
atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu
taikomą versiją;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta
ataskaitiniu laiku yra toje valstybėje 
narėje;

c) Europos piliečiai – visi asmenys, 
ataskaitiniu laikotarpiu turintys valstybės 
narės pilietybę;

Or. en

Pakeitimas 31
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta 
ataskaitiniu laiku yra toje valstybėje narėje;

c) nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta 
ataskaitiniu laikotarpiu yra Sąjungos
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 
2 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje. 
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

Išbraukta.

i. iki ataskaitinio laiko savo nuolatinėje 
gyvenamojoje vietoje nuolat gyveno ne 
trumpiau kaip 12 mėnesių arba



PE498.061v01-00 10/22 AM\916872LT.doc

LT

ii. į savo nuolatinę gyvenamąją vietą 
atvyko per paskutinius 12 mėnesių iki 
ataskaitinio laiko, ketindami joje pasilikti 
ne trumpiau kaip vienus metus.
Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1201/200911 priedo 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 
2 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje. 
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, 
kurioje asmuo paprastai praleidžia 
poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant 
laikino nebuvimo išvykus poilsiauti, 
atostogauti, lankyti draugų ir giminių, 
verslo reikalais, gydytis arba keliaujant 
religiniais tikslais. Atitinkamos 
geografinės vietovės nuolatiniais 
gyventojais yra laikomi tik asmenys, kurie:

Or. en

Pakeitimas 34
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 
2 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje. 
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, 
kurioje asmuo paprastai praleidžia 
poilsiui skirtą dienos dalį, nepaisant 
laikino nebuvimo išvykus poilsiauti, 
atostogauti arba verslo reikalais. 
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asmenys, kurie: Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

Or. en

Pakeitimas 35
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas;

Jeigu i arba ii papunkčiuose nurodytų 
aplinkybių nustatyti neįmanoma, 
nuolatinė gyvenamoji vieta reiškia teisinę 
arba registruotą gyvenamąją vietą, 
išskyrus 4 straipsnio atžvilgiu;
taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas;

Jeigu i arba ii papunkčiuose nurodytų 
aplinkybių nustatyti neįmanoma, 
nuolatinė gyvenamoji vieta reiškia teisinę 
arba registruotą gyvenamąją vietą; 
taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas;

Or. en
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Pakeitimas 37
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas;

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1201/2009 priedo nuostatas ir 
atsižvelgia į teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą;

Or. fi

Pagrindimas

Padarius šį pakeitimą pagal struktūrą šis reglamentas atitinka reglamentus dėl migracijos 
[(EB) Nr. 862/2007] ir surašymų [(EB) Nr. 763/2008].

Pakeitimas 38
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys duomenys, įskaitant visus 
skelbtinų arba paskelbtų duomenų kokybės 
patikrinimus.

h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys statistiniai duomenys, įskaitant 
visus skelbtinų arba paskelbtų duomenų 
kokybės patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 39
Minodora Cliveti
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) etninė priklausomybė – etninė ir 
kultūrinė tapatybė, susijusi su tam tikra 
kalba ar kultūra, nepainiotina su 
pilietybe;

Or. ro

Pakeitimas 40
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d 
punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku 
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti 
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
gyventojų statistinius duomenis, kaip 
nurodyta 2 straipsnio c ir d punktuose, ir 
taiko šiuos kintamuosius rodiklius:

a) amžius;
b) lytis;
c) gyvenamosios vietos regionas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir 
d punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti 
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio savo 
piliečių duomenis. Jeigu 2 straipsnio 
d punkto i arba ii papunkčiuose nurodytų 
aplinkybių nustatyti neįmanoma, valstybės 
narės Komisijai (Eurostatui) teikia 
gyventojų pagal jų nuolatinę gyvenamąją 
vietą ataskaitiniu laikotarpiu duomenis.

Or. en

Pakeitimas 42
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d 
punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
gyventojų duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c ir d punktuose. Jeigu 2 
straipsnio d punkto i arba ii papunkčiuose 
nurodytų aplinkybių nustatyti neįmanoma, 
valstybės narės Komisijai (Eurostatui) 
teikia gyventojų pagal jų regioną
ataskaitiniu laikotarpiu duomenis; tokiu 
atveju jos deda atitinkamas pastangas 
skaičiuoti duomenis, kurie būtų kuo 
artimesni 2 straipsnio c ir d punktuose 
nurodytiems gyventojų duomenims.

Or. fi
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Pakeitimas 43
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko natūralios 
kaitos duomenis, neatsižvelgiant į įvykių 
vietą. Valstybės narės 1 dalyje 
nurodytiems duomenims taiko vienodą 
gyventojų apibrėžtį.

2. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
natūralios kaitos duomenis.

Or. en

Pakeitimas 44
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko natūralios 
kaitos duomenis, neatsižvelgiant į įvykių 
vietą. Valstybės narės 1 dalyje nurodytiems 
duomenims taiko vienodą gyventojų 
apibrėžtį.

2. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
natūralios kaitos duomenis. Valstybės 
narės 1 dalyje nurodytiems duomenims 
taiko vienodą gyventojų apibrėžtį ir šiuos 
kintamuosius rodiklius:
a) gyvi gimusieji pagal lytį, gimimo 
mėnuo, gyvi gimusieji pagal gimimo 
eiliškumą, motinos amžius, motinos 
gimimo metai, motinos gimimo šalis, 
motinos pilietybės šalis ir motinos 
gyvenamosios vietos regionas;
b) mirusieji pagal amžių, lytį, gimimo 
metus, gyvenamosios vietos regioną, 
gimimo šalį, pilietybės šalį ir mirimo 
mėnesį.

Or. en
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Pakeitimas 45
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės visiems nacionaliniams 
ir regioniniams lygmenims, kaip apibrėžta
2 straipsnio a ir b punktuose, taiko vienodą 
gyventojų apibrėžtį.

3. Valstybės narės visiems lygmenims, 
kaip nurodyta 2 straipsnio a ir b 
punktuose, taiko vienodą gyventojų 
apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 46
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės visiems nacionaliniams 
ir regioniniams lygmenims, kaip apibrėžta 
2 straipsnio a ir b punktuose, taiko 
vienodą gyventojų apibrėžtį.

3. Valstybės narės visiems nacionaliniams 
ir regioniniams lygmenims taiko vienodą 
gyventojų apibrėžtį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) savo piliečių duomenis per 
8 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.
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metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal 
jų teisinę arba registruotą gyvenamąją 
vietą ataskaitiniu laiku duomenų.

Or. en

Pakeitimas 48
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą
ataskaitiniu laiku duomenų.

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 
2 straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Tuo atveju, kai 
duomenų gauti neįmanoma, bendrą 
nuolatinių gyventojų skaičių galima 
nustatyti pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą, taikant Komisijos 
(Eurostato) kontroliuojamus moksliškai ir 
tinkamai dokumentais pagrįstus statistinio 
apskaičiavimo metodus, su kuriais 
visuomenė gali susipažinti.

Or. en

Pakeitimas 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
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duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal 
jų teisinę arba registruotą gyvenamąją 
vietą ataskaitiniu laiku duomenų.

laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą 
ataskaitiniu laiku duomenų.

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) savo piliečių skaičiaus 
ataskaitiniu laikotarpiu duomenis. 
Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
teikia gyventojų pagal nuolatinę
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu
duomenis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą 

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) savo piliečių skaičiaus 
ataskaitiniu laikotarpiu duomenis. 
Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
teikia gyventojų pagal jų nuolatinę
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu
duomenis.
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ataskaitiniu laiku duomenų.

Or. en

Pakeitimas 52
György Schöpflin, József Szájer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą 
ataskaitiniu laiku duomenų.

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) savo piliečių skaičiaus 
ataskaitiniu laikotarpiu duomenis. 
Taikydamos šį straipsnį valstybės narės 
teikia gyventojų pagal jų nuolatinę 
(faktinę) gyvenamąją vietą ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis.

Or. en

Pakeitimas 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą 
ataskaitiniu laiku duomenų.

Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Taikydamos šį 
straipsnį valstybės narės neteikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu
duomenų.

Or. en
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Pagrindimas

Rengiamoje statistinėje ataskaitoje negalima vertinti Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
klausimo svarbos, nes tai ne techninė problema, o politiniu požiūriu labai opus klausimas; 
krizės laikotarpiu jis netgi dar svarbesnis, kai Europos Sąjungoje padidėjęs judumas ir labai 
svarbu gebėti apskaičiuoti. Todėl balsų skaičius kvalifikuotai balsų daugumai sudaryti turėtų 
būti pastoviai nustatomas, kaip šiuo metu ir daroma.

Pakeitimas 54
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal jų 
teisinę arba registruotą gyvenamąją vietą 
ataskaitiniu laiku duomenų.

Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. Taikydamos šį 
straipsnį valstybės narės teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu
duomenis.

Or. fi

Pakeitimas 55
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės kasmet Komisijai 
(Eurostatui) teikia ankstesnių metų 
statistinius duomenis pagal 3 straipsnio 
1 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytus kintamuosius 
rodiklius, taip pat bendro gyventojų 



AM\916872LT.doc 21/22 PE498.061v01-00

LT

skaičiaus nacionaliniu lygmeniu 
duomenis, kaip nurodyta 4 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 56
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyventojų duomenų ataskaitinis laikas –
gruodžio 31 d. vidurnaktis.

1. Gyventojų duomenų ataskaitinė data –
ataskaitinio laikotarpio pabaiga (gruodžio 
31 d. vidurnaktis).

Or. en

Pakeitimas 57
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Natūralios kaitos duomenų ataskaitinis 
laikas – kalendoriniai įvykio metai.

2. Natūralios kaitos duomenų ataskaitinis 
laikotarpis – kalendoriniai įvykio metai.

Or. en

Pakeitimas 58
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmasis ataskaitinis laikas, į kurį
atsižvelgiama įgyvendinant šį reglamentą –

3. Ataskaitinio laikotarpio pradžia, į kurią
atsižvelgiama įgyvendinant šį reglamentą –
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2013 m. Paskutinysis ataskaitinis laikas –
2027 m.

2013 m. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga –
2027 m.

Or. en

Pakeitimas 59
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodyti 
gyventojų duomenys atitiktų duomenis, 
reikalaujamus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 862/2007 3 straipsnį.

5. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodyti 
gyventojų duomenys atitiktų duomenis, 
reikalaujamus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies 
c punktą.

Or. en


