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Amendement 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt met ingang van 1 november 2014 
een gekwalificeerde meerderheid 
vastgesteld op basis van de bevolking van 
de lidstaten.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt met ingang van 1 november 2014 
een gekwalificeerde meerderheid 
vastgesteld op basis van de bevolking van 
de lidstaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van (1) Overeenkomstig artikel 16, lid 4, van 
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het Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt met ingang van 1 november 2014 
een gekwalificeerde meerderheid 
vastgesteld op basis van de bevolking van 
de lidstaten.

het Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet met ingang van 1 november 2014 een 
gekwalificeerde meerderheid vastgesteld 
worden onder andere op basis van de 
bevolking van de lidstaten.

Or. en

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) moet voor alle 
statistieken die de lidstaten aan de 
Commissie toezenden en die in territoriale 
eenheden zijn ingedeeld, de NUTS worden 
gebruikt. Met het oog op de opstelling van 
vergelijkbare regionale statistieken moeten 
de territoriale eenheden daarom worden 
gedefinieerd overeenkomstig de NUTS.

(3) Krachtens Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS), waardoor de 
verzameling, opstelling en verspreiding 
van geharmoniseerde regionale 
statistieken in de Gemeenschap mogelijk 
worden, moet voor alle statistieken die de 
lidstaten aan de Commissie toezenden en 
die in territoriale eenheden zijn ingedeeld, 
de NUTS worden gebruikt. Met het oog op 
de opstelling van vergelijkbare regionale 
statistieken moeten de territoriale eenheden 
daarom worden gedefinieerd 
overeenkomstig de NUTS.

Or. en

Amendement 22
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op grond van artikel 175 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio’s van de EU, waaronder ook 
soorten regio’s zoals 
grensoverschrijdende regio’s, 
grootstedelijke regio’s, plattelandsregio’s, 
gebergte- en eilandregio’s, is behoefte aan 
jaarlijkse regionale gegevens op NUTS 3-
niveau. Aangezien de vergrijzing sterk 
verschilt per regio, wordt Eurostat verzocht 
regelmatig regionale prognoses op te 
stellen om het demografische beeld van de 
NUTS 2-regio's in de Europese Unie aan te 
vullen.

(4) Op grond van artikel 175 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio’s van de EU is er behoefte aan 
jaarlijkse regionale gegevens op NUTS 3-
niveau. Aangezien de vergrijzing sterk 
verschilt per regio, wordt Eurostat verzocht 
regelmatig regionale prognoses op te 
stellen om het demografische beeld van de 
NUTS 2-regio's in de Europese Unie aan te 
vullen.

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op grond van artikel 175 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 

(4) Op grond van artikel 175, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 



PE498.061v01-00 6/23 AM\916872NL.doc

NL

verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio’s van de EU, waaronder ook 
soorten regio’s zoals grensoverschrijdende 
regio’s, grootstedelijke regio’s, 
plattelandsregio’s, gebergte- en 
eilandregio’s, is behoefte aan jaarlijkse 
regionale gegevens op NUTS 3-niveau. 
Aangezien de vergrijzing sterk verschilt 
per regio, wordt Eurostat verzocht 
regelmatig regionale prognoses op te 
stellen om het demografische beeld van de 
NUTS 2-regio's in de Europese Unie aan te 
vullen.

verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio’s van de Unie, waaronder ook 
soorten regio’s zoals grensoverschrijdende 
regio’s, grootstedelijke regio’s, 
plattelandsregio’s, gebergte- en 
eilandregio’s, is behoefte aan jaarlijkse 
regionale gegevens op NUTS 3-niveau. 
Aangezien de vergrijzing sterk verschilt 
per regio, wordt de Commissie (Eurostat)
verzocht regelmatig regionale prognoses 
op te stellen om het demografische beeld 
van de NUTS 2-regio's in de Europese 
Unie aan te vullen.

Or. en

Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De strategie voor duurzame 
ontwikkeling, die in 2001 door de 
Europese Raad in Gotenburg is gelanceerd 
en in juni 2006 is vernieuwd, streeft naar 
een voortdurende verbetering van de 
levenskwaliteit voor huidige en 
toekomstige generaties. Het 
toezichtsverslag van Eurostat, dat elke 
twee jaar wordt gepubliceerd, verschaft op 
basis van de reeks van duurzame 
ontwikkelingsindicatoren van de EU een 
objectief statistisch beeld van de 
vooruitgang.

(7) De strategie voor duurzame 
ontwikkeling, die in 2001 door de 
Europese Raad in Gotenburg is gelanceerd 
en in juni 2006 is vernieuwd, streeft naar 
een voortdurende verbetering van de 
levenskwaliteit voor huidige en 
toekomstige generaties. Het 
toezichtsverslag van de Commissie
(Eurostat), dat elke twee jaar wordt 
gepubliceerd, verschaft op basis van de 
reeks van duurzame 
ontwikkelingsindicatoren van de EU een 
objectief statistisch beeld van de 
vooruitgang.

Or. en
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Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bevolkingsstatistieken vormen een 
belangrijke component voor de schatting 
van de totale bevolking in het kader van 
het Europees Systeem van rekeningen 
(ESR).

(9) Bevolkingsstatistieken vormen een 
belangrijke component voor de schatting 
van de totale bevolking in het kader van 
het Europees Systeem van rekeningen 
(ESR). Het bijwerken en zuiver houden 
van de gegevens vormen belangrijke 
onderdelen bij het opstellen van 
statistieken op Europees niveau.

Or. en

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De demografische informatie moet in 
overeenstemming zijn met de relevante 
informatie uit Verordening (EG) 
nr. 862/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 juli 2007 betreffende 
communautaire statistieken over migratie 
en internationale bescherming en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 311/76 van de Raad betreffende de 
opstelling van statistieken over 
buitenlandse werknemers en Verordening 
(EG) nr. 763/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende volks- en woningtellingen.

(11) De demografische informatie moet 
volledig stroken met de relevante 
informatie uit Verordening (EG) 
nr. 862/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 juli 2007 betreffende 
communautaire statistieken over migratie 
en internationale bescherming en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 311/76 van de Raad betreffende de 
opstelling van statistieken over 
buitenlandse werknemers en Verordening 
(EG) nr. 763/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende volks- en woningtellingen.

Or. en
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Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
moeten de nationale en Europese 
statistische instanties rekening houden met 
de beginselen van de praktijkcode voor 
Europese statistieken, zoals herzien en 
bijgewerkt door het Comité voor het 
Europees statistisch systeem op 28 
september 2011.

(13) Bij de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
moeten de nationale en Europese 
statistische instanties, en, voor zover van 
toepassing, andere relevante nationale en 
regionale instanties, rekening houden met 
de beginselen van de praktijkcode voor 
Europese statistieken, zoals herzien en 
bijgewerkt door het Comité voor het 
Europees statistisch systeem op 28 
september 2011.

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 –  letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “nationaal”: hetzelfde als in artikel 2, 
onder f), van Verordening (EG) 
nr. 763/2008, waarbij het grondgebied
overeenkomt met het grondgebied zoals 
dit wordt gedefinieerd in Verordening
(EG) nr. 1059/2003 in de versie die op het 
referentietijdstip van toepassing is;

(a) "nationaal": een verwijzing naar het 
grondgebied van een lidstaat volgens
Verordening (EG) nr. 1059/2003 in de 
versie die op het referentietijdstip van 
toepassing is;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) “regionaal”: hetzelfde als in artikel 2, 
onder g), van Verordening (EG) 
nr. 763/2008; voor landen die geen lid van 
de Europese Unie zijn, gaat het om de 
statistische regio's op niveau 1, 2 en 3 zoals 
overeengekomen tussen die landen en de 
Commissie (Eurostat), in de versie die op 
het referentietijdstip van toepassing is;

(b) "regionaal": NUTS 1-niveau, NUTS 2-
niveau of NUTS 3-niveau volgens
Verordening (EG) nr. 1059/2003 in de 
versie die op het referentietijdstip van 
toepassing is; voor landen die geen lid van 
de Europese Unie zijn, gaat het om de 
statistische regio's op niveau 1, 2 en 3 zoals 
overeengekomen tussen die landen en de 
Commissie (Eurostat), in de versie die op 
het referentietijdstip van toepassing is;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “inwoners”: alle personen die op het 
referentietijdstip hun gewone 
verblijfplaats in een lidstaat hebben;

(c) "Europese burgers": alle personen die 
op het referentietijdstip de nationaliteit 
van een lidstaat hebben;

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “inwoners”: alle personen die op het 
referentietijdstip hun gewone verblijfplaats 
in een lidstaat hebben;

(c) “inwoners”: alle personen die op het 
referentietijdstip hun gewone verblijfplaats 
in een lidstaat van de Unie hebben;
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Or. en

Amendement 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) “gewone verblijfplaats”: hetzelfde als 
in artikel 2, onder d), eerste alinea, van 
Verordening (EG) nr. 763/2008. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner 
van het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

Schrappen

i. degenen die voorafgaand aan het 
referentietijdstip ten minste twaalf 
maanden onafgebroken in hun gewone 
verblijfplaats hebben gewoond; or
ii. degenen die zich in de twaalf maanden 
voorafgaand aan het referentietijdstip in 
hun gewoonlijke verblijfplaats hebben 
gevestigd met het voornemen daar ten 
minste een jaar te blijven.
Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) 
nr. 1201/200911 van de Commissie11.

Or. en

Amendement 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) “gewone verblijfplaats”: hetzelfde als 
in artikel 2, onder d), eerste alinea, van 

(d) "gewone verblijfplaats": de plaats waar 
iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
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Verordening (EG) nr. 763/2008. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner van 
het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

rustperiode doorbrengt, afgezien van 
tijdelijke afwezigheden in verband met 
recreatie, vakantie, vrienden- en 
familiebezoek, zakenreizen, medische 
behandelingen of bedevaarten. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner van 
het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

Or. en

Amendement 34
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) “gewone verblijfplaats”: hetzelfde als 
in artikel 2, onder d), eerste alinea, van 
Verordening (EG) nr. 763/2008. Alleen de 
volgende personen worden als inwoner van 
het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

(d) "gewone verblijfplaats": de plaats waar 
iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
rustperiode doorbrengt, afgezien van 
tijdelijke afwezigheden in verband met 
recreatie, vakantie of zakenreizen. Alleen 
de volgende personen worden als inwoner 
van het betrokken geografische gebied 
beschouwd:

Or. en

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie11.

Indien de in onder i) en ii) omschreven 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, betekent "gewone 
verblijfplaats" de wettige of geregistreerde 
woonplaats, behalve met betrekking tot 
artikel 4.
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Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie11.

Or. en

Amendement 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie11.

Indien de in onder i) en ii) omschreven 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, betekent "gewone 
verblijfplaats" de wettige of geregistreerde 
woonplaats. Bij toepassing van de definitie 
van “gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie11.

Or. en

Amendement 37
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij toepassing van de definitie van 
"gewone verblijfplaats" behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie.

Bij toepassing van de definitie van 
“gewone verblijfplaats” behandelen de 
lidstaten bijzondere gevallen zoals in de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1201/2009 
van de Commissie en nemen zij de wettige 
of geregistreerde woonplaats in 
aanmerking.
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Or. fi

Motivering

Met dit amendement wordt de verordening qua structuur in overeenstemming gebracht met 
Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en 
internationale bescherming en Verordening (EG) nr. 763/2008 betreffende de volks- en 
woningtellingen.

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) “gevalideerde gegevens”: gegevens die 
voldoen aan een reeks kwaliteitscriteria 
voor de opstelling van gegevens, inclusief 
alle kwaliteitscontroles van de te 
publiceren of reeds gepubliceerde 
gegevens.

(h) "gevalideerde gegevens": statistische
gegevens die voldoen aan een reeks 
kwaliteitscriteria voor de opstelling van 
gegevens, inclusief alle kwaliteitscontroles 
van de te publiceren of reeds gepubliceerde 
gegevens.

Or. en

Amendement 39
Minodora Cliveti

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "etnische afkomst": een van de 
nationaliteit verschillende, etno-culturele 
identificatie met een taal of cultuur.

Or. ro

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over de bevolking 
zoals bedoeld in artikel 2, onder c) en d), 
op het referentietijdstip. Wanneer de in 
artikel 2, onder d) i) of d) ii), 
gedefinieerde omstandigheden niet 
kunnen worden vastgesteld, verschaffen 
de lidstaten de Commissie (Eurostat) 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip; in dat geval verrichten 
zij evenredige inspanningen om gegevens 
te berekenen die de omvang van de in 
artikel 2, onder c) en d), bedoelde 
bevolking zo dicht mogelijk benaderen.

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) statistische gegevens over de 
bevolking zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c) en d), op het referentietijdstip, en 
nemen de volgende variabelen erin op:

a) leeftijd;
b) geslacht;
c) regio van de woonplaats.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over de bevolking 
zoals bedoeld in artikel 2, onder c) en d),
op het referentietijdstip. Wanneer de in 
artikel 2, onder d) i) of d) ii), gedefinieerde 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) gegevens over de 
bevolking in de wettige of geregistreerde
woonplaats op het referentietijdstip; in dat 
geval verrichten zij evenredige 

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over hun burgers op 
het referentietijdstip. Wanneer de in artikel 
2, onder d) i) of d) ii), gedefinieerde 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) gegevens over de 
bevolking in de vaste woonplaats op het 
referentietijdstip.
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inspanningen om gegevens te berekenen 
die de omvang van de in artikel 2, onder 
c) en d), bedoelde bevolking zo dicht 
mogelijk benaderen.

Or. en

Amendement 42
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over de bevolking 
zoals bedoeld in artikel 2, onder c) en d), 
op het referentietijdstip. Wanneer de in 
artikel 2, onder d) i) of d) ii), gedefinieerde 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) gegevens over de 
bevolking in de wettige of geregistreerde 
woonplaats op het referentietijdstip; in dat 
geval verrichten zij evenredige 
inspanningen om gegevens te berekenen 
die de omvang van de in artikel 2, onder c) 
en d), bedoelde bevolking zo dicht 
mogelijk benaderen.

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over de bevolking 
zoals bedoeld in artikel 2, onder c) en d), 
op het referentietijdstip. Wanneer de in
artikel 2, onder d) i) of d) ii), gedefinieerde 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) gegevens over de 
bevolking in elke regio op het 
referentietijdstip; in dat geval verrichten zij 
evenredige inspanningen om gegevens te 
berekenen die de omvang van de in 
artikel 2, onder c) en d), bedoelde 
bevolking zo dicht mogelijk benaderen.

Or. fi

Amendement 43
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over 
levensgebeurtenissen in de 

2. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over 
levensgebeurtenissen in de 
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referentieperiode, ongeacht de plaats waar 
de gebeurtenissen plaatsvonden. De 
lidstaten gebruiken dezelfde definitie van 
bevolking als voor de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

referentieperiode.

Or. en

Amendement 44
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over 
levensgebeurtenissen in de 
referentieperiode, ongeacht de plaats waar 
de gebeurtenissen plaatsvonden. De 
lidstaten gebruiken dezelfde definitie van 
bevolking als voor de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over 
levensgebeurtenissen die plaatsvinden in 
de referentieperiode. De lidstaten 
gebruiken dezelfde definitie van bevolking 
als zij gebruiken voor de in lid 1 bedoelde 
gegevens, en nemen de volgende 
variabelen erin op:
a) levendgeboortes per geslacht, maand 
van geboorte, volgorde van de 
levendgeboorte in het gezin, leeftijd van 
de moeder, geboortejaar van de moeder, 
geboorteland van de moeder, land van 
nationaliteit van de moeder en regio van 
de woonplaats van de moeder;
b) overlijden per leeftijd, geslacht, 
geboortejaar, regio van de woonplaats, 
geboorteland, land van nationaliteit en 
maand van overlijden.

Or. en

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten gebruiken dezelfde definitie 
van bevolking voor alle nationale en 
regionale niveaus zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder a) en b).

3. De lidstaten gebruiken dezelfde definitie 
van bevolking voor alle niveaus zoals 
opgenomen in artikel 2, onder a) en b).

Or. en

Amendement 46
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten gebruiken dezelfde definitie 
van bevolking voor alle nationale en 
regionale niveaus zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder a) en b).

3. De lidstaten gebruiken dezelfde definitie 
van bevolking voor alle nationale en 
regionale niveaus.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in 
artikel 2, onder c). Voor de toepassing van 
dit artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over hun 
burgers.
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referentietijdstip.

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Als de gegevens niet beschikbaar 
zijn, kan het totale aantal inwoners 
geschat worden op basis van het aantal 
wettige of geregistreerde inwoners met 
gebruik van wetenschappelijk 
gefundeerde, goed gedocumenteerde en 
openbaar toegankelijke statistische 
ramingsmethoden, onder toezicht van de 
Commissie (Eurostat).

Or. en

Amendement 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
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totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) gegevens over hun aantal 
burgers op het referentietijdstip. Voor de 
toepassing van dit artikel verschaffen de 
lidstaten gegevens over de bevolking in de 
vaste woonplaats op het referentietijdstip.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
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(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

(Eurostat) gegevens over hun aantal 
burgers op het referentietijdstip. Voor de 
toepassing van dit artikel verschaffen de 
lidstaten gegevens over de bevolking in de 
vaste woonplaats op het referentietijdstip.

Or. en

Amendement 52
György Schöpflin, József Szájer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) gegevens over hun aantal 
burgers op het referentietijdstip. Voor de 
toepassing van dit artikel verschaffen de 
lidstaten gegevens over de bevolking in de 
vaste woonplaats (domicilie) op het 
referentietijdstip.

Or. en

Amendement 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met De lidstaten verschaffen de Commissie 
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gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen 
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

Or. en

Motivering

De stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad is te belangrijk om te worden 
geregeld in dit verslag over statistieken, aangezien het politiek zeer gevoelig ligt en geen 
technische kwestie is; dit dit is zelfs van meer belang tijdens de crisis omdat de mobiliteit in 
de EU is toegenomen en de berekenbaarheid zeer belangrijk is. Daarom moet de berekening 
van het aantal stemmen voor de stemming met gekwalificeerde meerderheid leiden tot een 
stabiel cijfer, zoals nu het geval is.

Amendement 54
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten geen
gegevens over de bevolking in de wettige 
of geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

In verband met de stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
verschaffen de lidstaten de Commissie 
(Eurostat) binnen acht maanden na afloop 
van het referentiejaar gegevens over de 
totale nationale bevolking op het 
referentietijdstip zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c). Voor de toepassing van dit 
artikel verschaffen de lidstaten gegevens 
over de bevolking in de wettige of 
geregistreerde woonplaats op het 
referentietijdstip.

Or. fi



PE498.061v01-00 22/23 AM\916872NL.doc

NL

Amendement 55
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Elk jaar verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) statistische 
gegevens voor het voorgaande jaar over 
de in artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2, 
onder a) en b), vermelde variabelen 
alsmede over de in artikel 4 vermelde 
totale nationale bevolking.

Or. en

Amendement 56
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het referentietijdstip voor 
bevolkingsgegevens is 31 december om 
middernacht.

1. Het referentietijdstip voor 
bevolkingsgegevens is het einde van de 
referentieperiode (31 december om 
middernacht).

Or. en

Amendement 57
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De referentieperiode voor 
levensgebeurtenissen is het kalenderjaar 
waarin de gebeurtenissen plaatsvonden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. en

Amendement 58
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De eerste referentieperiode die voor deze 
verordening in aanmerking moet worden 
genomen, is 2013. De laatste 
referentieperiode is 2027.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 3 van deze verordening 
voorgeschreven bevolkingsgegevens in 
overeenstemming zijn met die welke 
worden voorgeschreven in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 862/2007.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 3 van deze verordening 
voorgeschreven bevolkingsgegevens in 
overeenstemming zijn met die welke 
worden voorgeschreven in artikel 3, lid 1, 
onder c), van Verordening (EG) 
nr. 862/2007.

Or. en


