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Amendamentul 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 
2014, majoritatea calificată se definește 
pe baza populației din statele membre.

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 16 
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 
2014, majoritatea calificată se definește 
pe baza populației din statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 20
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 2014, 
majoritatea calificată se definește pe baza 
populației din statele membre.

(1) În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(4) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, începând cu 1 noiembrie 2014, 
majoritatea calificată trebuie definită, 
printre altele, pe baza populației din statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS), 
toate statisticile statelor membre transmise 
Comisiei, care sunt defalcate pe unități 
teritoriale, trebuie să folosească 
nomenclatorul NUTS. Prin urmare, pentru 
a stabili statistici regionale comparabile, 
unitățile teritoriale ar trebui definite în 
conformitate cu clasificarea NUTS.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS), 
care permite colectarea, elaborarea și 
diseminarea statisticilor regionale 
armonizate în Comunitate, toate 
statisticile statelor membre transmise 
Comisiei, care sunt defalcate pe unități
teritoriale, trebuie să folosească 
nomenclatorul NUTS. Prin urmare, pentru 
a stabili statistici regionale comparabile, 
unitățile teritoriale ar trebui definite în 
conformitate cu clasificarea NUTS.

Or. en

Amendamentul 22
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social și Comitetului Regiunilor un raport 
privind progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 
regulată a evoluțiilor demografice și al
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile UE, inclusiv 
diferitele tipuri de regiuni cum ar fi 
regiunile transfrontaliere, regiunile 
metropolitane, regiunile rurale, regiunile 
muntoase și insulare, necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3. 
Deoarece îmbătrânirea demografică 
prezintă diferențe regionale puternice, 
Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile 
regionale în mod regulat, pentru a completa 
imaginea demografică din regiunile NUTS 
2 în Uniunea Europeană.

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social și Comitetului Regiunilor un raport 
privind progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 
regulată a evoluțiilor demografice și a
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile UE necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3. 
Deoarece îmbătrânirea demografică 
prezintă diferențe regionale puternice, 
Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile 
regionale în mod regulat, pentru a completa 
imaginea demografică din regiunile NUTS 
2 în Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social și Comitetului Regiunilor un raport 
privind progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 

(4) În conformitate cu articolul 175 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la 
fiecare trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
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regulată a evoluțiilor demografice și al 
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile UE, inclusiv 
diferitele tipuri de regiuni cum ar fi 
regiunile transfrontaliere, regiunile 
metropolitane, regiunile rurale, regiunile 
muntoase și insulare, necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3. 
Deoarece îmbătrânirea demografică 
prezintă diferențe regionale puternice, 
Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile 
regionale în mod regulat, pentru a completa 
imaginea demografică din regiunile NUTS 
2 în Uniunea Europeană.

Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 
regulată a evoluțiilor demografice și al 
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile Uniunii, inclusiv 
diferitele tipuri de regiuni cum ar fi 
regiunile transfrontaliere, regiunile 
metropolitane, regiunile rurale, regiunile 
muntoase și insulare, necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3. 
Deoarece îmbătrânirea demografică 
prezintă diferențe regionale puternice, 
Comisia (Eurostat) are sarcina de a pregăti 
proiecțiile regionale în mod regulat, pentru 
a completa imaginea demografică din 
regiunile NUTS 2 în Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 24
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Strategia de dezvoltare durabilă a UE, 
lansată de către Consiliul European de la 
Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 
2006, urmărește îmbunătățirea continuă a 
calității vieții pentru generațiile actuale și 
viitoare. Raportul de monitorizare Eurostat, 
care se publică la fiecare doi ani, oferă o 
imagine statistică obiectivă a progreselor, 
pe baza setului de indicatori ai dezvoltării 
durabile din UE.

(7) Strategia de dezvoltare durabilă a UE, 
lansată de către Consiliul European de la 
Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 
2006, urmărește îmbunătățirea continuă a 
calității vieții pentru generațiile actuale și 
viitoare. Raportul de monitorizare al 
Comisiei (Eurostat), care se publică la 
fiecare doi ani, oferă o imagine statistică 
obiectivă a progreselor, pe baza setului de 
indicatori ai dezvoltării durabile din UE.

Or. en

Amendamentul 25
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statisticile demografice privind 
populația constituie o componentă 
esențială pentru estimarea populației totale 
în cadrul Sistemului European de Conturi 
(SEC).

(9) Statisticile demografice privind 
populația constituie o componentă 
esențială pentru estimarea populației totale 
în cadrul Sistemului European de Conturi 
(SEC). Actualizarea și prelucrarea datelor 
reprezintă elemente importante pentru 
stabilirea de statistici la nivel european.

Or. en

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informațiile cu privire la demografie 
ar trebui să fie în concordanță cu 
informațiile relevante colectate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind statisticile 
comunitare din domeniul migrației și 
protecției internaționale și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al 
Consiliului privind elaborarea de statistici 
cu privire la lucrătorii străini și cu cele din 
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind recensământul 
populației și al locuințelor.

(11) Informațiile cu privire la demografie 
ar trebui să corespundă pe deplin cu 
informațiile relevante colectate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind statisticile 
comunitare din domeniul migrației și 
protecției internaționale și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al 
Consiliului privind elaborarea de statistici 
cu privire la lucrătorii străini și cu cele din 
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind recensământul 
populației și al locuințelor.

Or. en

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 13



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

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cursul elaborării, producerii și 
difuzării statisticilor europene, autoritățile 
naționale și europene în materie de 
statistică ar trebui să țină seama de 
principiile stabilite în Codul de bune 
practici al statisticilor europene, astfel cum 
a fost revăzut și actualizat de către 
Comitetul Sistemului Statistic European la 
28 septembrie 2011.

(13) În cursul elaborării, producerii și 
difuzării statisticilor europene, autoritățile 
naționale și europene în materie de 
statistică și, atunci când este cazul, alte 
autorități naționale și regionale relevante
ar trebui să țină seama de principiile 
stabilite în Codul de bune practici al 
statisticilor europene, astfel cum a fost 
revăzut și actualizat de către Comitetul 
Sistemului Statistic European la 28 
septembrie 2011.

Or. en

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „național” are același înțeles ca la 
articolul 2 alineatul (f) din Regulamentul 
(CE) nr. 763/2008, în care teritoriul este 
definit la fel ca în Regulamentul (CE) nr. 
1059/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului în versiunea în vigoare la 
momentul de referință;

(a) național” se referă la teritoriul unui 
stat membru în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
versiunea în vigoare la momentul de 
referință;

Or. en

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „regional” are același înțeles ca la (b) „regional” înseamnă nivelul NUTS 1, 
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articolul 2 litera (g) din Regulamentul 
(CE) nr. 763/2008; pentru țările care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, acesta 
înseamnă regiunile statistice la nivelul 1, 2 
sau 3, astfel cum s-a convenit între aceste 
state și Comisie (Eurostat), în conformitate 
cu versiunea aplicabilă la momentul de 
referință;

nivelul NUTS 2 sau nivelul NUTS 3, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1059/2003. pentru țările care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene, acesta 
înseamnă regiunile statistice la nivelul 1, 2 
sau 3, astfel cum s-a convenit între aceste 
state și Comisie (Eurostat), în conformitate 
cu versiunea aplicabilă la momentul de 
referință;

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „populația în mod obișnuit rezidentă” 
înseamnă toate persoanele care au 
reședința obișnuită în statele membre la 
timpul de referință;

(c) „cetățeni europeni” înseamnă toate 
persoanele care au cetățenia unui stat 
membru la timpul de referință;

Or. en

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „populația în mod obișnuit rezidentă” 
înseamnă toate persoanele care au reședința 
obișnuită în statele membre la timpul de 
referință;

(c) „populația în mod obișnuit rezidentă” 
înseamnă toate persoanele care au reședința 
obișnuită în statele membre ale Uniunii la 
timpul de referință;

Or. en
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Amendamentul 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reședință obișnuită” are același 
înțeles ca la articolul 2 litera (d) primul 
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 
763/2008; se consideră că au reședință 
obișnuită în zona geografică în cauză 
doar persoanele care:

eliminat

i. au locuit la locul lor de reședință 
obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel 
puțin 12 luni înainte de data de referință; 
or
ii. au sosit la locul lor de reședință 
obișnuită cu cel mult 12 luni înainte de 
data de referință, cu intenția de a rămâne 
pentru cel puțin un an.
La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează 
cazurile speciale astfel cum se prevede în 
anexa la Regulamentul (CE) 
nr. 1201/200911.

Or. en

Amendamentul 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reședință obișnuită” are același înțeles 
ca la articolul 2 litera (d) primul paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; se 
consideră că au reședință obișnuită în zona 
geografică în cauză doar persoanele care:

(d) „reședință obișnuită” înseamnă locul în 
care o persoană își petrece în mod normal 
perioada de odihnă zilnică, independent 
de absențele temporare în scopul 
recreerii, al vacanței, al vizitelor la 
prieteni și rude, al afacerilor, al 
tratamentului medical sau al pelerinajelor 



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

RO

religioase; se consideră că au reședință 
obișnuită în zona geografică în cauză doar 
persoanele care:

Or. en

Amendamentul 34
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reședință obișnuită” are același înțeles 
ca la articolul 2 litera (d) primul paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; se 
consideră că au reședință obișnuită în zona 
geografică în cauză doar persoanele care:

(d) „reședință obișnuită” înseamnă locul în 
care o persoană își petrece în mod normal 
perioada de odihnă zilnică, independent 
de absențele temporare în scopul 
recreerii, al vacanței sau al afacerilor; se 
consideră că au reședință obișnuită în zona 
geografică în cauză doar persoanele care:

Or. en

Amendamentul 35
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009.

În cazul în care nu se pot determina 
circumstanțele descrise la punctele (i) și 
(ii), „reședință obișnuită” înseamnă locul 
domiciliului legal sau înregistrat, cu 
excepția cazului de la articolul 4.
La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009.

Or. en
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Amendamentul 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009.

În cazul în care nu se pot determina 
circumstanțele descrise la punctele (i) și 
(ii), „reședință obișnuită" înseamnă locul 
domiciliului legal sau înregistrat. La 
aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009.

Or. en

Amendamentul 37
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009.

La aplicarea definiției pentru „reședință 
obișnuită”, statele membre tratează cazurile 
speciale astfel cum se prevede în anexa la 
Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 și țin 
seama de locul domiciliului legal sau 
înregistrat.

Or. fi

Justificare

Acest amendament asigură o structură a regulamentului similară celei a regulamentului 
privind migrația [(CE) nr. 862/2007] și a regulamentului privind recensămintele [(CE) nr. 
763/2008].
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Amendamentul 38
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „date validate” înseamnă date care 
îndeplinesc o serie de criterii de calitate 
pentru colectarea datelor, inclusiv toate 
verificările realizate în ceea ce privește 
calitatea datelor care trebuie publicate sau 
au fost deja publicate.

(h) „date validate” înseamnă date statistice
care îndeplinesc o serie de criterii de 
calitate pentru colectarea datelor, inclusiv 
toate verificările realizate în ceea ce 
privește calitatea datelor care trebuie 
publicate sau au fost deja publicate.

Or. en

Amendamentul 39
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „apartenență etnică" înseamnă 
identificarea etnoculturală cu o limbă sau 
cu o cultură, diferită de cetățenie.

Or. ro

Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință.
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 
litera (d) punctele (i) și (ii), statele 

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date statistice referitoare la 
populație, astfel cum se menționează la 
articolul 2 literele (c) și (d), la momentul 
de referință, și includ următoarele 
variabile:



AM\916872RO.doc 13/22 PE498.061v01-00

RO

membre furnizează Comisiei (Eurostat) 
date privind populația la locul de 
reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință; în acest caz, 
acestea vor depune eforturi proporționale 
pentru a calcula date care aproximează 
cât mai bine populația menționată la 
articolul 2 literele (c) și (d).

(a) vârsta;
(b) sexul;
(c) regiunea de reședință.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) și (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populația la locul de reședință legal sau 
înregistrat la momentul de referință; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporționale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populația 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la cetățenii lor la 
momentul de referință. În cazul în care nu 
pot fi stabilite circumstanțele descrise la 
articolul 2 litera (d) punctele (i) și  (ii), 
statele membre furnizează Comisiei 
(Eurostat) date privind populația la locul de 
reședință permanent la momentul de 
referință;

Or. en

Amendamentul 42
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) și (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populația la locul de reședință legal sau 
înregistrat la momentul de referință; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporționale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populația 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) și  (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populația în regiunea lor la momentul de 
referință; în acest caz, acestea vor depune 
eforturi proporționale pentru a calcula date 
care aproximează cât mai bine populația 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

Or. fi

Amendamentul 43
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează Comisiei 
(Eurostat) date privind evenimentele de 
stare civilă în raport cu momentul de 
referință, indiferent de locul în care au 
avut loc evenimentele. Statele membre 
utilizează aceeași definiție pentru 
populație ca cea pentru datele menționate 
la paragraful 1.

(2) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date privind evenimentele de 
stare civilă în raport cu momentul de 
referință.

Or. en

Amendamentul 44
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează Comisiei 
(Eurostat) date privind evenimentele de 
stare civilă în raport cu momentul de 
referință, indiferent de locul în care au 
avut loc evenimentele. Statele membre 
utilizează aceeași definiție pentru populație 
ca cea pentru datele menționate la 
paragraful 1.

(2) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date privind evenimentele de 
stare civilă care au loc în perioada de 
referință. Statele membre utilizează aceeași 
definiție pentru populație ca cea pe care o 
folosesc pentru datele menționate la 
alineatul 1 și iau în considerare 
următoarele variabile:
(a) nașteri vii pe sex, lună de naștere, 
ordine de nașteri vii, vârstă a mamei, an 
de naștere a mamei, țară de naștere a 
mamei, țară a cărei cetățenie o are mama, 
țară de reședință a mamei;
(b) decese pe vârstă, sex, an de naștere, 
regiune de reședință, țară de naștere, țară 
a cetățeniei și lună de deces.

Or. en

Amendamentul 45
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre utilizează aceeași 
definiție pentru populație pentru toate 
nivelurile național și regional, conform 
definiției de la articolul 2 alineatele (a) și 
(b).

(3) Statele membre utilizează aceeași 
definiție pentru populație pentru toate 
nivelurile ca cea de la articolul 2 punctele
(a) și (b).

Or. en

Amendamentul 46
Csaba Sógor
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre utilizează aceeași 
definiție pentru populație pentru toate 
nivelurile național și regional, conform 
definiției de la articolul 2 alineatele (a) și 
(b).

(3) Statele membre utilizează aceeași 
definiție pentru populație pentru toate 
nivelurile național și regional.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind cetățenii 
lor în termen de opt luni de la sfârșitul 
anului de referință.

Or. en

Amendamentul 48
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în În scopul votului cu majoritate calificată în 
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Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În cazul 
în care datele nu sunt disponibile,
populația totală în mod obișnuit rezidentă 
poate fi estimată pe baza populației legale 
sau înregistrate, folosind metode de 
estimare statistică științifice, bine 
documentate și disponibile în mod public, 
care să fie monitorizate de către Comisie 
(Eurostat).

Or. en

Amendamentul 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind numărul 
cetățenilor lor la timpul de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință permanent la momentul 
de referință.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
cetățenilor lor la timpul de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință permanent la momentul 
de referință.

Or. en

Amendamentul 52
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
cetățenilor lor la timpul de referință. În 
sensul prezentului articol, statele membre 
nu furnizează date privind populația la 
locul de reședință permanent (domiciliu)
la momentul de referință.

Or. en

Amendamentul 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Statele membre furnizează Comisiei 
(Eurostat) date privind populația totală la 
nivel național în raport cu timpul de 
referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Or. en

Justificare

Importanța problemei reprezentată de votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului nu 
permite abordarea sa în cadrul prezentului raport privind statisticile, având în vedere că este 
vorba de o chestiune politică extrem de sensibilă și nu de o chestiune tehnică; aceasta este cu 
atât mai vitală în contextul crizei, în care există o mobilitate crescută în cadrul UE și modul 
de calculare  este foarte important. Prin urmare, calcularea numărului de voturi aplicate la 
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votul cu majoritatea calificată ar trebui să reprezinte o rată stabilă, la fel ca în prezent.

Amendamentul 54
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

În scopul votului cu majoritate calificată în 
Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populația 
totală la nivel național în raport cu timpul 
de referință, astfel cum sunt menționate la 
articolul 2 litera (b), în termen de opt luni 
de la sfârșitul anului de referință. În sensul 
prezentului articol, statele membre 
furnizează date privind populația la locul 
de reședință legal sau înregistrat la 
momentul de referință.

Or. fi

Amendamentul 55
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În fiecare an, statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date 
statistice pentru anul anterior privind 
variabilele menționate la articolul 3 
alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) și (b), precum și privind 
populația totală la nivel național, astfel 
cum este menționat la articolul 4.

Or. en
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Amendamentul 56
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Momentul de referință pentru datele 
referitoare la populație este miezul nopții 
din data de 31 decembrie.

(1) Momentul de referință pentru datele 
referitoare la populație este sfârșitul 
perioadei de referință (miezul nopții din 
data de 31 decembrie).

Or. en

Amendamentul 57
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Momentul de referință pentru datele 
privind evenimentele de stare civilă este 
anul calendaristic în care au avut loc 
evenimentele.

(2) Perioada de referință pentru datele 
privind evenimentele de stare civilă este 
anul calendaristic în care au avut loc 
evenimentele.

Or. en

Amendamentul 58
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Primul moment de referință care este 
luat în considerare în sensul prezentului 
regulament este anul 2013. Ultimul 
moment de referință este 2027.

(3) Prima perioadă de referință care este 
luată în considerare în sensul prezentului 
regulament este anul 2013. Ultima 
perioadă de referință este 2027.

Or. en
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Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că datele 
referitoare la populație, astfel cum se 
prevede la articolul 3 din prezentul 
regulament sunt în concordanță cu cele 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 862/2007.

(5) Statele membre se asigură că datele 
referitoare la populație, astfel cum se 
prevede la articolul 3 din prezentul 
regulament sunt în concordanță cu cele 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

Or. en


