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Emenda 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, mill-
1 ta' Novembru 2014, maġġoranza 
kwalifikata għandha tkun definita fuq il-
bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri.

imħassar

Or. en

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

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, mill-
1 ta' Novembru 2014, maġġoranza 
kwalifikata għandha tkun definita fuq il-
bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri.

imħassar

Or. en

Emenda 20
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, mill-
1 ta' Novembru 2014, maġġoranza 

(1) Skont l-Artikolu 16(4) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, mill-
1 ta' Novembru 2014, maġġoranza 
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kwalifikata għandha tkun definita fuq il-
bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri.

kwalifikata trid tkun definita inter alia fuq 
il-bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 21
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS) l-istatistika kollha mill-Istati 
Membri trażmessa lill-Kummissjoni li hija 
mqassma skont unitajiet territorjali 
għandha tuża l-klassifika NUTS. 
Għaldaqstant, biex tiġi stabbilita statistika 
reġjonali li tista' titqabbel, l-unitajiet 
territorjali għandhom jiġu definiti skont il-
klassifika NUTS.

(3) In accordance with Regulation (EC)
Skont ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS), li 
jippermetti l-ġbir, il-kumpilazzjoni u t-
tixrid ta’ statistika reġjonali armonizzata 
fil-Komunità, l-istatistika kollha mill-Istati 
Membri trażmessa lill-Kummissjoni li hija 
mqassma skont unitajiet territorjali 
għandha tuża l-klassifika NUTS. 
Għaldaqstant, biex tiġi stabbilita statistika 
reġjonali li tista' titqabbel, l-unitajiet 
territorjali għandhom jiġu definiti skont il-
klassifika NUTS.

Or. en

Emenda 22
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont l-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni tissottometti rapport kull tliet 
snin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 

(4) Skont l-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni tissottometti rapport kull tliet 
snin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
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lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar il-progress 
magħmul biex tintlaħaq il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Il-
preparazzjoni ta' dawn ir-rapporti u l-
monitoraġġ regolari ta' żviluppi 
demografiċi u tal-isfidi demografiċi 
possibbli fil-futur fir-reġjuni tal-UE, 
inklużi tipi differenti ta' reġjuni bħal 
reġjuni transkonfinali, reġjuni 
metropolitani, reġjuni rurali, reġjuni 
muntanjużi u gżejjer, jeħtieġu dejta
annwali reġjonali f'livell reġjonali NUTS 3. 
Minħabba li l-maturazzjoni demografika 
turi differenzi reġjonali qawwija, il-
Eurostat huwa mitlub iħejji tbassir 
reġjonali fuq bażi regolari biex 
jikkomplementa l-qagħda demografika tar-
reġjuni NUTS 2 fl-Unjoni Ewropea.

lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar il-progress 
magħmul biex tintlaħaq il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Il-
preparazzjoni ta' dawn ir-rapporti u l-
monitoraġġ regolari ta' żviluppi 
demografiċi u tal-isfidi demografiċi 
possibbli fil-futur fir-reġjuni tal-UE, 
jeħtieġu data annwali reġjonali f'livell 
reġjonali NUTS 3. Minħabba li l-
maturazzjoni demografika turi differenzi 
reġjonali qawwija, il-Eurostat huwa mitlub 
iħejji tbassir reġjonali fuq bażi regolari 
biex jikkomplementa l-qagħda 
demografika tar-reġjuni NUTS 2 fl-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 23
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont l-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni tissottometti rapport kull tliet 
snin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar il-progress 
magħmul biex tintlaħaq il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Il-
preparazzjoni ta' dawn ir-rapporti u l-
monitoraġġ regolari ta' żviluppi 
demografiċi u tal-isfidi demografiċi 
possibbli fil-futur fir-reġjuni tal-UE, 
inklużi tipi differenti ta' reġjuni bħal 
reġjuni transkonfinali, reġjuni 
metropolitani, reġjuni rurali, reġjuni 
muntanjużi u gżejjer, jeħtieġu dejta 

(4) Skont l-Artikolu 175, paragrafu 2, tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni tissottometti 
rapport kull tliet snin lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-
Reġjuni dwar il-progress magħmul biex 
tintlaħaq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. Il-preparazzjoni ta' dawn ir-
rapporti u l-monitoraġġ regolari ta' żviluppi 
demografiċi u tal-isfidi demografiċi 
possibbli fil-futur fir-reġjuni tal-Unjoni, 
inklużi tipi differenti ta' reġjuni bħal 
reġjuni transkonfinali, reġjuni 
metropolitani, reġjuni rurali, reġjuni 
muntanjużi u gżejjer, jeħtieġu dejta 
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annwali reġjonali f'livell reġjonali NUTS 3. 
Minħabba li l-maturazzjoni demografika 
turi differenzi reġjonali qawwija, il-
Eurostat huwa mitlub iħejji tbassir 
reġjonali fuq bażi regolari biex 
jikkomplementa l-qagħda demografika tar-
reġjuni NUTS 2 fl-Unjoni Ewropea.

annwali reġjonali f'livell reġjonali NUTS 3. 
Minħabba li l-maturazzjoni demografika 
turi differenzi reġjonali qawwija, il-
Kummissjoni (Eurostat) mitluba tħejji
tbassir reġjonali fuq bażi regolari biex 
jikkomplementa l-qagħda demografika tar-
reġjuni NUTS 2 fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 24
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-istrateġija għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-UE, imnedija mill-Kunsill Ewropew 
f'Gotenburg fl-2001 u mġedda 
f'Ġunju 2006, tfittex it-titjib kontinwu tal-
kwalità tal-ħajja għal ġenerazzjonijiet ta' 
bħalissa u futuri. Ir-rapport ta’ monitoraġġ 
tal-Eurostat, li huwa ppubblikat kull 
sentejn, jipprovdi stampa statistikali 
oġġettiva tal-progress, msejsa fuq il-ġabra 
tal-indikaturi ta' żvilupp sostenibbli tal-UE.

(7) L-istrateġija għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-UE, imnedija mill-Kunsill Ewropew 
f'Gotenburg fl-2001 u mġedda 
f'Ġunju 2006, tfittex it-titjib kontinwu tal-
kwalità tal-ħajja għal ġenerazzjonijiet ta' 
bħalissa u futuri. Ir-rapport ta’ monitoraġġ 
tal-Kummissjoni (Eurostat), li huwa 
ppubblikat kull sentejn, jipprovdi stampa 
statistikali oġġettiva tal-progress, imsejsa
fuq il-ġabra tal-indikaturi ta' żvilupp 
sostenibbli tal-UE.

Or. en

Emenda 25
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-istatistika demografika dwar il-
popolazzjoni ssawwar komponent 
essenzjali għall-istima tat-total tal-
popolazzjoni fil-qafas tas-Sistema Ewropea 

(9) L-istatistika demografika dwar il-
popolazzjoni ssawwar komponent 
essenzjali għall-istima tat-total tal-
popolazzjoni fil-qafas tas-Sistema Ewropea 
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tal-Kontabbiltà (ESA). tal-Kontabbiltà (ESA). L-aġġornament u t-
trattament tad-data jikkostitwixxu 
elementi importanti għall-elaborazzjoni 
tal-istatistika fil-livell Ewropew.

Or. en

Emenda 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tagħrif dwar id-demografija għandu 
jkun konsistenti mat-tagħrif rilevanti 
miġbur skont ir-Regolament (KE) 
Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-
istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni 
u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ 
statistika dwar ħaddiema barranin u r-
Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u tad-djar.

(11) It-tagħrif dwar id-demografija għandu 
jkun kompletament konformi mat-tagħrif 
rilevanti miġbur skont ir-Regolament (KE) 
Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-
istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni 
u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ 
statistika dwar ħaddiema barranin u r-
Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u tad-djar.

Or. en

Emenda 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fl-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid 
tal-istatistika Ewropea, l-awtoritajiet tal-
istatistika nazzjonali u dawk Ewropej 
għandhom iqisu l-prinċipji stipulati fil-

(13) Fl-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid 
tal-istatistika Ewropea, l-awtoritajiet tal-
istatistika nazzjonali u dawk Ewropej, u 
fejn applikabbli, awtoritajiet nazzjonali u 



PE498.061v01-00 8/23 AM\916872MT.doc

MT

Kodiċi ta' Prattika tal-Istatistika Ewropea 
rivedut u aġġornat mill-Kumitat Ewropew 
tas-Sistema tal-Istatistika fit-
28 ta' Settembru 2011.

reġjonali rilevanti oħra, għandhom iqisu l-
prinċipji stipulati fil-Kodiċi ta' Prattika tal-
Istatistika Ewropea rivedut u aġġornat mill-
Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-
Istatistika fit-28 ta' Settembru 2011.

Or. en

Emenda 28
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "nazzjonali" tfisser l-istess bħal fl-
Artikolu 2(f) tar-Regolament (KE) 
Nru 763/2008, fejn it-territorju huwa kif 
definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 fil-verżjoni applikabbli fiż-
żmien ta' referenza;

(a) "nazzjonali" tirreferi għat-territorju ta’ 
Stat Membru skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 fil-verżjoni applikabbli fiż-
żmien ta' referenza;

Or. en

Emenda 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "reġjonali" tfisser l-istess bħal fl-
Artikolu 2(g) tar-Regolament (KE) 
Nru 763/2008; għal pajjiżi li mhumiex 
membri fl-Unjoni Ewropea, din tfisser 
reġjuni statistiċi fil-livell 1, 2 jew 3 kif 
miftiehem bejn dawk il-pajjiżi u l-
Kummissjoni (Eurostat), skont il-verżjoni 
applikabbli fiż-żmien ta' referenza;

(b) "reġjonali" tfisser livell NUTS 1, livell 
NUTS 2 jew livell NUTS 3 b’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fil-
verżjoni tiegħu applikabbli fiż-żmien ta' 
referenza; għal pajjiżi li mhumiex membri 
fl-Unjoni Ewropea, din tfisser reġjuni 
statistiċi fil-livell 1, 2 jew 3 kif miftiehem 
bejn dawk il-pajjiżi u l-Kummissjoni 
(Eurostat), skont il-verżjoni applikabbli fiż-
żmien ta' referenza;
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Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "popolazzjoni abitwalment residenti" 
tfisser il-persuni kollha li għandhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stat 
Membru fiż-żmien ta' referenza;

(c) "Ċittadini Ewropej" tfisser il-persuni 
kollha li għandhom iċ-ċittadinanza 
tagħhom ta’ Stat Membru fiż-żmien ta' 
referenza;

Or. en

Emenda 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "popolazzjoni abitwalment residenti" 
tfisser il-persuni kollha li għandhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stat Membru 
fiż-żmien ta' referenza;

(c) "popolazzjoni abitwalment residenti" 
tfisser il-persuni kollha li għandhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stat Membru 
tal-Unjoni fiż-żmien ta' referenza;

Or. en

Emenda 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "residenza abitwali" tfisser l-istess 
bħal fl-Artikolu 2(d) fl-ewwel paragrafu 

imħassar
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tar-Regolament (KE) Nru 763/2008. Il-
persuni li ġejjin biss għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-
żona ġeografika kkonċernata:
i. dawk li għexu fil-post tar-residenza 
abitwali tagħhom għal perjodu kontinwu 
ta' mill-inqas 12-il xahar qabel iż-żmien 
ta' referenza; or
dawk li jkunu waslu fil-post tar-residenza 
abitwali tagħhom matul it-12-il-xahar 
qabel iż-żmien ta' referenza bil-ħsieb li 
joqogħdu hemm mill-inqas għal sena.
Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/200911.

Or. en

Emenda 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "residenza abitwali" tfisser l-istess bħal 
fl-Artikolu 2(d) fl-ewwel paragrafu tar-
Regolament (KE) Nru 763/2008. Il-
persuni li ġejjin biss għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-
żona ġeografika kkonċernata:

(d) "residenza abitwali" għandha tfisser il-
post fejn persuna normalment tqatta’ l-
perjodu tal-mistrieħ tagħha ta’ kuljum, 
irrispettivament minn assenzi temporanji 
għall-finijiet ta’ rikreazzjoni, ta' vakanzi, 
ta' żjarat lill-ħbieb u lill-qraba, ta' 
negozju, ta' kura medika jew ta' 
pellegrinaġġ reliġjuż. Il-persuni li ġejjin 
biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
residenti abitwali taż-żona ġeografika 
kkonċernata:

Or. en
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Emenda 34
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "residenza abitwali" tfisser l-istess bħal 
fl-Artikolu 2(d) fl-ewwel paragrafu tar-
Regolament (KE) Nru 763/2008. Il-
persuni li ġejjin biss għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-
żona ġeografika kkonċernata:

(d) "residenza abitwali" tfisser il-post fejn 
persuna normalment tqatta’ l-perjodu tal-
mistrieħ tagħha ta’ kuljum, 
irrispettivament minn assenzi temporanji, 
bħal pereżempju minħabba raġunijiet ta’ 
rikreazzjoni, vakanzi jew negozju. Il-
persuni li ġejjin biss għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala residenti abitwali taż-
żona ġeografika kkonċernata:

Or. en

Emenda 35
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Fejn iċ-ċirkostanzi deskritti fil-punt (i) 
jew (ii) ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti, 
"ir-residenza abitwali" għandha tfisser il-
post ta' residenza legali jew reġistrata, 
ħlief fir-rigward tal-Artikolu 4;
Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Or. en

Emenda 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Fejn iċ-ċirkostanzi deskritti fil-punt (i) 
jew (ii) ma jkunux jistgħu jiġu stabbiliti, 
"ir-residenza abitwali" għandha tfisser il-
post ta' residenza legali jew reġistrata; Fl-
applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Or. en

Emenda 37
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009.

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' 
''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 1201/2009 u għandhom iqisu l-
post tar-residenza legali jew reġistrata.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja r-regolament, f’termini ta’ struttura, mar-regolamenti dwar il-
migrazzjoni [(KE) Nru 862/2007] u ċ-ċensimenti [(KE) Nru 763/2008].

Emenda 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "dejta validata" tfisser dejta li tissodisfa 
sensiela ta' kriterji ta' kwalità għall-ġbir 
tad-dejta, inklużi l-verifiki kollha 
magħmula f'termini tal-kwalità tad-dejta li 
għandha tiġi ppubblikata jew li diġà ġiet 
ippubblikata.

(h) "data validata" tfisser data statistika li 
tissodisfa sensiela ta' kriterji ta' kwalità 
għall-ġbir tad-data, inklużi l-verifiki kollha
magħmula f'termini tal-kwalità tad-data li 
għandha tiġi ppubblikata jew li diġà ġiet 
ippubblikata.

Or. en

Emenda 39
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "appartenenza etnika" tfisser 
identifikazzjoni etnokulturali, differenti 
miċ-ċittadinanza, ma' lingwa jew kultura.

Or. ro

Emenda 40
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza.
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma 
għandhom jagħmlu sforzi proporzjonati 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) b’data 
statistika dwar il-popolazzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien 
ta' referenza u għandha tkopri l-fatturi 
varjabbli li ġejjin:
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biex jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

(a) l-età;
(b) is-sess;
(c) ir-reġjun tar-residenza.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma 
għandhom jagħmlu sforzi proporzjonati 
biex jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-data dwar 
iċ-ċittadini tagħhom fiż-żmien ta' 
referenza. Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-
Artikolu 2 (d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu 
stabbiliti, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-
data dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż tar-
residenza permanenti tagħhom fiż-żmien 
ta' referenza;

Or. en

Emenda 42
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma għandhom 
jagħmlu sforzi proporzjonati biex 
jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-data dwar il-
popolazzjoni fir-reġjun tagħhom fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma għandhom 
jagħmlu sforzi proporzjonati biex 
jikkalkulaw data li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

Or. fi

Emenda 43
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
l-avvenimenti vitali fiż-żmien ta' referenza,
irrispettivament mill-post fejn seħħew l-
avvenimenti. L-Istati Membri għandhom 
jużaw l-istess definizzjoni ta' popolazzjoni 
għad-dejta msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-data dwar 
l-avvenimenti vitali fiż-żmien ta' referenza.

Or. en

Emenda 44
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
l-avvenimenti vitali fiż-żmien ta' referenza, 
irrispettivament mill-post fejn seħħew l-
avvenimenti. L-Istati Membri għandhom 
jużaw l-istess definizzjoni ta' popolazzjoni 
għad-dejta msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-data dwar 
l-avvenimenti vitali li jseħħu fil-perjodu 
ta' referenza. L-Istati Membri għandhom 
jużaw l-istess definizzjoni ta' popolazzjoni 
bħalma jużaw għad-data msemmija fil-
paragrafu 1 u għandha tkopri l-fatturi
varjabbli li ġejjin:
(a) it-twelid ħaj skont is-sess, ix-xahar tal-
okkorrenza, l-ordni tat-twelid ħaj, l-età 
tal-omm, is-sena tat-twelid tal-omm, il-
pajjiż tat-twelid tal-omm, il-pajjiż taċ-
ċittadinanza tal-omm u r-reġjun tar-
residenza tal-omm;
(b) l-imwiet skont l-età, is-sess, is-sena tat-
twelid, ir-reġjun tar-residenza, il-pajjiż 
tat-twelid, il-pajjiż taċ-ċittadinanza u x-
xahar tal-okkorrenza.

Or. en

Emenda 45
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli nazzjonali u reġjonali kollha kif 
definit fl-Artikolu 2(a) u (b).

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli kollha, kif definit fl-Artikolu 2(a) u 
(b).

Or. en

Emenda 46
Csaba Sógor
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli nazzjonali u reġjonali kollha kif 
definit fl-Artikolu 2(a) u (b).

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli nazzjonali u reġjonali kollha.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali 
fiż-żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprovdu dejta 
dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’data dwar iċ-
ċittadini tagħhom fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza.

Or. en

Emenda 48
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprovdu dejta 
dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. F’każ li d-
data ma tkunx disponibbli, il-popolazzjoni 
totali normalment residenti tista’ tiġi 
stmata mill-popolazzjoni legali jew 
irreġistrata permezz ta’ metodi ta’ stima 
statistika b’bażi xjentifika, dokumentati 
sew u disponibbli pubblikament, 
immonitorjati mill-Kummissjoni 
(Eurostat).

Or. en

Emenda 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprovdu dejta 
dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali 
fiż-żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’data dwar in-
numru taċ-ċittadini tagħhom fiż-żmien ta' 
referenza. Għall-iskopijiet ta' dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu data dwar il-popolazzjoni fil-
pajjiż ta’ residenza permanenti tagħhom 
fiż-żmien ta' referenza.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali 
fiż-żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’data dwar il-
popolazzjoni taċ-ċittadini tagħhom fiż-
żmien ta' referenza. Għall-iskopijiet ta' dan 
l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu data dwar il-popolazzjoni fil-
pajjiż ta’ residenza permanenti tagħhom 
fiż-żmien ta' referenza.
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ta' referenza.

Or. en

Emenda 52
György Schöpflin, József Szájer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali
fiż-żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’data dwar il-
popolazzjoni taċ-ċittadini tagħhom fiż-
żmien ta' referenza. Għall-iskopijiet ta' dan 
l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu data dwar il-popolazzjoni fil-
pajjiż ta’ residenza permanenti 
(domiċilju) tagħhom fiż-żmien ta' 
referenza.

Or. en

Emenda 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’data dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
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iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-kwistjoni tal-votazzjoni b’maġġoranza kkwalifikata fil-Kunsill ma 
tippermettix li tiġi indirizzata permezz tar-rapport tal-istatistika preżenti minħabba li hija 
kwistjoni politika sensittiva ħafna u mhux waħda teknika; hija saħansitra iktar essenzjali 
matul il-kriżi meta hemm mobilità ikbar fl-UE u l-kalkulabilità hija importanti ħafna. 
Għalhekk, il-kalkolu tan-numru ta’ voti applikat fil-votazzjoni b’maġġoranza kkwalifikata 
għandu jirriżulta f’rata stabbli kif inhi l-prattika bħalissa.

Emenda 54
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
ma għandhomx jipprovdu dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu data dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza.

Or. fi

Emenda 55
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) 
b’data statistika, għas-sena preċedenti, 
rigward il-fatturi varjabbli msemmija fl-
Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 3(2), punti (a) 
u (b), kif ukoll il-popolazzjoni totali fil-
livell nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 56
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iż-żmien ta' referenza għad-dejta dwar 
il-popolazzjoni għandu jkun nofsillejl tal-
31 ta Diċembru.

1. Iż-żmien ta' referenza għad-data dwar il-
popolazzjoni għandu jkun it-tmiem tal-
perjodu ta’ referenza (nofsillejl tal-
31 ta Diċembru).

Or. en

Emenda 57
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iż-żmien ta' referenza għal avvenimenti 
vitali għandu jkun is-sena kalendarja li fiha 
seħħew l-avvenimenti.

2. Il-perjodu ta' referenza għal avvenimenti 
vitali għandu jkun is-sena kalendarja li fiha 
seħħew l-avvenimenti.

Or. en
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Emenda 58
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ewwel żmien ta' referenza li għandu 
jitqies għall-finijiet ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun l-2013. L-aħħar żmien ta' 
referenza għandu jkun l-2027.

3. L-ewwel perjodu ta' referenza li għandu 
jitqies għall-finijiet ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun l-2013. L-aħħar perjodu ta' 
referenza għandu jkun l-2027.

Or. en

Emenda 59
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kif mitlub mill-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta dwar il-popolazzjoni 
hija konsistenti ma' dik mitluba mill-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 862/2007.

5. Kif mitlub mill-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-data dwar il-popolazzjoni hija 
konsistenti ma' dik mitluba mill-
Artikolu 3(1), punt (c), tar-Regolament 
(KE) Nru 862/2007.

Or. en


