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Grozījums Nr. 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. panta 4. punktu no 
2014. gada 1. novembra kvalificēto 
vairākumu definē, pamatojoties uz 
dalībvalstu iedzīvotāju skaitu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. panta 4. punktu no 
2014. gada 1. novembra kvalificēto 
vairākumu definē, pamatojoties uz 
dalībvalstu iedzīvotāju skaitu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. panta 4. punktu no 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. panta 4. punktu no 
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2014. gada 1. novembra kvalificēto 
vairākumu definē, pamatojoties uz 
dalībvalstu iedzīvotāju skaitu.

2014. gada 1. novembra kvalificētais 
vairākums ir jādefinē, cita starpā
pamatojoties uz dalībvalstu iedzīvotāju 
skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi visā statistikā, ko dalībvalstis 
nosūta Komisijai teritoriālo vienību 
dalījumā, jāizmanto NUTS klasifikācija. 
Tādēļ, lai sagatavotu salīdzināmu reģionālo 
statistiku, teritoriālās vienības vajadzētu 
definēt saskaņā ar NUTS klasifikāciju.

(3) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi, kas paredz Kopienā saskaņotas 
reģionālas statistikas vākšanu, 
apkopošanu un izplatīšanu, visā statistikā, 
ko dalībvalstis nosūta Komisijai teritoriālo 
vienību dalījumā, jāizmanto NUTS 
klasifikācija. Tādēļ, lai sagatavotu 
salīdzināmu reģionālo statistiku, 
teritoriālās vienības vajadzētu definēt 
saskaņā ar NUTS klasifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. pantu Komisija ik 
pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. pantu Komisija ik 
pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
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komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo 
ziņojumu sagatavošanai un regulārai 
demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu 
turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES 
reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida 
reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, 
lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu 
un salu reģionu uzraudzībai, ir 
nepieciešami ikgadēji reģionāli dati 
NUTS 3 reģionu līmenī. Attiecībā uz 
demogrāfisko novecošanu ir vērojamas 
lielas reģionālas atšķirības, tāpēc Eurostat 
ir regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, 
lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 
reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas 
Savienībā.

komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo 
ziņojumu sagatavošanai un regulārai 
demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu 
turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES 
reģionos uzraudzībai ir nepieciešami 
ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu 
līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko 
novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas 
atšķirības, tāpēc Eurostat ir regulāri 
jāsagatavo reģionālas prognozes, lai 
pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu 
demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. pantu Komisija ik 
pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo 
ziņojumu sagatavošanai un regulārai 
demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu 
turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES
reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida 
reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, 
lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un 
salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami 
ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu 
līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko 
novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas 
atšķirības, tāpēc Eurostat ir regulāri 

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. panta 2. punktu
Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par paveikto ceļā uz 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju. Šo ziņojumu sagatavošanai un 
regulārai demogrāfisko pārmaiņu un 
iespējamu turpmāko demogrāfisko 
uzdevumu Savienības reģionos 
uzraudzībai, tostarp dažāda veida reģionu, 
piemēram, pārrobežu reģionu, lielpilsētu 
reģionu, lauku reģionu, kalnu un salu 
reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami 
ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu 
līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko 
novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas 
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jāsagatavo reģionālas prognozes, lai 
pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu 
demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.

atšķirības, tāpēc Komisijai (Eurostat) ir 
regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, 
lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 
reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā 
ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto 
ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina 
panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko 
paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 
Eurostat uzraudzības ziņojums, ko publicē 
ik pēc diviem gadiem, sniedz objektīvu 
statistisku progresa pārskatu, pamatojoties 
uz ES ilgtspējīgas attīstības rādītāju 
kopumu.

(7) Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā 
ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto 
ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina 
panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko 
paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 
Komisija (Eurostat) uzraudzības ziņojums, 
ko publicē ik pēc diviem gadiem, sniedz 
objektīvu statistisku progresa pārskatu, 
pamatojoties uz ES ilgtspējīgas attīstības 
rādītāju kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Demogrāfiskā statistika par 
iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas 
vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs 
Eiropas kontu sistēmā (EKS).

(9) Demogrāfiskā statistika par 
iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas 
vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs 
Eiropas kontu sistēmā (EKS). Datu 
atjaunināšana un tīrīšana ir svarīgi 
elementi Eiropas līmeņa statistikas 
izveidei.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Informācijai par demogrāfiju būtu 
jābūt saskanīgai ar attiecīgo informāciju, 
kas savākta atbilstoši Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulai 
(EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku 
attiecībā uz migrāciju un starptautisko 
aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz 
statistikas vākšanu par ārvalstu darba 
ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) 
Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu 
skaitīšanu.

(11) Informācijai par demogrāfiju būtu 
jābūt pilnībā saskanīgai ar attiecīgo 
informāciju, kas savākta atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. 
jūlija Regulai (EK) Nr. 862/2007 par 
Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju 
un starptautisko aizsardzību, kā arī lai 
atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 
attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu 
darba ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) 
Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu 
skaitīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot 
Eiropas statistiku, valsts un Eiropas 
statistikas iestādēm būtu jāņem vērā to 
principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas 
Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas 
Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un 
atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot 
Eiropas statistiku, valsts un Eiropas 
statistikas iestādēm un attiecīgos 
gadījumos citām valsts un reģionālā 
līmeņa iestādēm būtu jāņem vērā to 
principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas 
Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas 
Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un 
atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “valsts” ir tāda pati nozīme kā Regulas 
(EK) Nr. 763/2008 2. panta f) punktā, kur
teritorija ir definēta tāpat kā pārskata 
laikā piemērojamajā Regulas (EK) 
Nr. 1059/2003 redakcijā;

a) „valsts” attiecas uz dalībvalsts teritoriju 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003
pārskata laikā piemērojamajā regulas
redakcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “reģionāls” ir tāda pati nozīme kā 
Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta 
g) punktā; valstīm, kuras nav Eiropas 
Savienības dalībvalstis, tas nozīmē 1., 2. 
vai 3. līmeņa statistiskos reģionus saskaņā 
ar vienošanos starp šīm valstīm un 
Komisiju (Eurostat) atbilstoši pārskata 
laikā piemērojamajai redakcijai;

b) „reģionāls” nozīmē NUTS 1, NUTS 2 
vai NUTS 3 līmeni saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 pārskata laikā 
piemērojamajā regulas redakcijā; valstīm, 
kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, 
tas nozīmē 1., 2. vai 3. līmeņa statistiskos 
reģionus saskaņā ar vienošanos starp šīm 
valstīm un Komisiju (Eurostat) atbilstoši 
pārskata laikā piemērojamajai redakcijai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas 
personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta
pārskata laikā ir kādā dalībvalstī;

c) „Eiropas pilsoņi” ir visas personas,
kurām pārskata laikā ir kādas dalībvalsts 
pilsonība;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas 
personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 
pārskata laikā ir kādā dalībvalstī;

c) “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas 
personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 
pārskata laikā ir kādā Savienības
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati 
nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 
2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

svītrots

i. kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir 
dzīvojušas vismaz 12 mēnešu ilgu 
nepārtrauktu laikposmu pirms pārskata 
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laika vai
ii. kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir 
ieradušās 12 mēnešu laikā pirms pārskata 
laika ar nodomu tajā pavadīt vismaz vienu 
gadu.
Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas 
(EK) Nr. 1201/200911 pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati 
nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 
2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā 
persona parasti pavada dienas atpūtas 
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni 
izklaides, brīvdienu pavadīšanas, draugu 
un radinieku apciemošanas, darīšanu, 
ārstniecības vai svētceļojumu nolūkā. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

Or. en

Grozījums Nr. 34
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati 
nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 
2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par 

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā 
persona parasti pavada diennakts atpūtas 
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni, 
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attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

piemēram, izklaides vai brīvdienu 
pavadīšanas nolūkā vai darīšanās. Par 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai 
personas,

Or. en

Grozījums Nr. 35
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.

Ja i) vai ii) apakšpunktā minētos 
kritērijus nevar piemērot, „pastāvīgā 
dzīvesvieta” ir juridiskā vai reģistrētā 
dzīvesvieta, izņemot attiecībā uz 4. pantu.
Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.

Ja i) vai ii) apakšpunktā minētos 
kritērijus nevar piemērot, „pastāvīgā 
dzīvesvieta” ir juridiskā vai reģistrētā 
dzīves vieta; Piemērojot “pastāvīgās 
dzīvesvietas” definīciju, īpašus gadījumus 
dalībvalstis aplūko saskaņā ar Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
2. pants – d) apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu.

Piemērojot “pastāvīgās dzīvesvietas” 
definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis 
aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1201/2009 pielikumu un ņem vērā 
juridiskās vai reģistrētās dzīvesvietas 
atrašanās vietu.

Or. fi

Pamatojums

Šis grozījums pielāgo regulu struktūras jautājumos regulām par migrāciju [(EK) 
Nr. 862/2007] un skaitīšanām [(EK) No 763/2008].

Grozījums Nr. 38
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “validēti dati” ir dati, kuri atbilst datu 
apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp 
visām publicējamo vai jau publicēto datu 
kvalitātes pārbaudēm.

h) “validēti dati” ir statistikas dati, kuri 
atbilst datu apkopošanas kvalitātes 
kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai 
jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Minodora Cliveti
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Regulas priekšlikums
2. pants – ha) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „etniskā piederība” ir tāda 
etnokulturāla identifikācija ar kādu 
valodu vai kultūru, kura atšķiras no 
pilsonības;

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; 
šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas 
pūles, lai noteiktu iespējami precīzākus 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
statistikas datus par 2. panta c) un 
d) punktā minētajiem iedzīvotājiem 
pārskata laikā un aptver šādus mainīgos 
lielumus:

a) vecums;
b) dzimums;
c) dzīvesvietas reģions.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Csaba Sógor, Edit Bauer, Regina Bastos, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā 
gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai 
noteiktu iespējami precīzākus datus par 
2. panta c) un d) punktā minētajiem 
iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par saviem pilsoņiem pārskata laikā.
Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to pastāvīgajā dzīvesvietā 
pārskata laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā 
gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai 
noteiktu iespējami precīzākus datus par 
2. panta c) un d) punktā minētajiem 
iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to reģionā pārskata laikā; 
šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, 
lai noteiktu iespējami precīzākus datus par 
2. panta c) un d) punktā minētajiem 
iedzīvotājiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 43
Csaba Sógor
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par dzīves notikumiem pārskata laikā
neatkarīgi no notikuma vietas.
Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju 
definīciju, ko izmanto 1. punktā 
minētajiem datiem.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par dzīves notikumiem pārskata 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par dzīves notikumiem pārskata laikā 
neatkarīgi no notikuma vietas. 
Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju 
definīciju, ko izmanto 1. punktā 
minētajiem datiem.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par dzīves notikumiem, kuri notikuši
pārskata laikā. Dalībvalstis izmanto to pašu 
iedzīvotāju definīciju, ko tās izmanto 
1. punktā minētajiem datiem, un aptver 
šādus mainīgos lielumus:
a) dzīvi dzimušie pēc dzimuma, notikuma 
mēnesis, dzīvi dzimušo secība, mātes 
vecums, mātes dzimšanas gads, mātes 
dzimšanas valsts, mātes pilsonības valsts 
un mātes dzīvesvietas reģions;
b) nāves gadījumi pēc vecuma, dzimums, 
dzimšanas gads, dzīvesvietas reģions, 
dzimšanas valsts, pilsonības valsts un 
notikuma mēnesis.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Antigoni Papadopoulou



PE498.061v01-00 16/22 AM\916872LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju 
definīciju visiem valsts un reģionālajiem
līmeņiem, kas definēti 2. panta a) un b) 
punktā.

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju
definīciju visiem līmeņiem, kas noteikti
2. panta a) un b) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju 
definīciju visiem valsts un reģionālajiem 
līmeņiem, kas definēti 2. panta a) un b) 
punktā.

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju 
definīciju visiem valsts un reģionālajiem 
līmeņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā 
pēc pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par saviem pilsoņiem
astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada 
beigām.
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Gadījumā, ja dati 
nav pieejami, kopējo parasto iedzīvotāju 
skaitu var novērtēt pēc juridiskās vai 
reģistrētās populācijas, izmantojot 
zinātniski pamatotas, labi dokumentētas 
un publiski pieejamas statistiskās 
novērtēšanas metodes, kuras uzrauga 
Komisija (Eurostat).

Or. en

Grozījums Nr. 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Csaba Sógor, Edit Bauer, Marian-Jean Marinescu, Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā 
pēc pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par savu pilsoņu skaitu
pārskata laikā. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis sniedz datus par iedzīvotājiem 
to pastāvīgajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Csaba Őry, Regina Bastos, Paulo Rangel, Carlos Coelho

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā 
pēc pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par savu pilsoņu skaitu
pārskata laikā. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis sniedz datus par iedzīvotājiem 
to pastāvīgajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
György Schöpflin, József Szájer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā 
pēc pārskata gada beigām. Šā panta 
vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai 
reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai
(Eurostat) datus par savu pilsoņu skaitu
pārskata laikā. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis sniedz datus par iedzīvotājiem 
to pastāvīgajā dzīvesvietā (domicilā)
pārskata laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā 
dzīvesvietā pārskata laikā.

Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts 
līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta 
c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā 
dzīvesvietā pārskata laikā.

Or. en

Pamatojums

Jautājums par kvalificētā vairākuma balsojumu Padomē ir tik nozīmīgs, ka to nevar risināt ar 
pašreizējo statistikas pārskatu, jo tas ir ļoti jutīgs politisks jautājums, nevis tikai tehnisks 
jautājums; vēl jo būtiskāk tas ir krīzes laikā, kad Eiropas Savienībā ir palielināta mobilitāte 
un aprēķinu iespēja ir ļoti svarīga. Tāpēc kvalificētā vairākuma balsu skaita aprēķināšanas 
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rezultātam vajadzētu būt stabilam, kā tas notiek pašreizējā praksē.

Grozījums Nr. 54
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis nesniedz datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā 
dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām 
Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai 
(Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu 
valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 
2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām 
dalībvalstis sniedz datus par iedzīvotājiem 
to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā 
pārskata laikā.

Or. fi

Grozījums Nr. 55
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
5. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Katru gadu dalībvalstis iesniedz 
Komisijai (Eurostat) statistikas datus 
attiecībā uz iepriekšējo gadu par 
mainīgajiem lielumiem, kas minēti 
3. panta 1. punktā un 3. panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā, kā arī par kopējo 
iedzīvotāju skaita valsts līmenī, kā minēts 
4. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir 
31. decembra pusnakts.

1. Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir 
pārskata perioda beigās (31. decembra 
pusnakts).

Or. en

Grozījums Nr. 57
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dzīves notikumu pārskata laiks ir 
kalendārais gads, kurā tie notikuši.

2. Dzīves notikumu pārskata periods ir 
kalendārais gads, kurā tie notikuši.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmais pārskata laiks šīs regulas 
vajadzībām ir 2013. gads. Pēdējais pārskata 
laiks ir 2027. gads.

3. Pirmais pārskata periods šīs regulas 
vajadzībām ir 2013. gads. Pēdējais pārskata 
periods ir 2027. gads.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 
3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir 
saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. pantu.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 
3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir 
saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 
1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en


