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Ändringsförslag 18
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen ska kvalificerad 
majoritet från och med den 
1 november 2014 definieras med 
utgångspunkt i medlemsstaternas 
befolkning.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen ska kvalificerad 
majoritet från och med den 
1 november 2014 definieras med 
utgångspunkt i medlemsstaternas 
befolkning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 20
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen ska kvalificerad 
majoritet från och med den 
1 november 2014 definieras med 
utgångspunkt i medlemsstaternas 
befolkning.

(1) Enligt artikel 16.4 i fördraget om 
Europeiska unionen ska kvalificerad 
majoritet från och med den 
1 november 2014 bland annat definieras 
med utgångspunkt i medlemsstaternas 
befolkning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av 
den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts)4 måste all 
statistik som sänds från medlemsstaterna 
till kommissionen och som är uppdelad på 
territoriella enheter använda Nuts-
nomenklaturen. För att jämförbar regional 
statistik ska kunna utarbetas bör de 
territoriella enheterna därför stämma 
överens med Nuts-nomenklaturen.

(3) I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av 
den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts)4, som möjliggör 
insamling, sammanställning och 
spridning av samordnad, regional statistik 
i EU, måste all statistik som sänds från 
medlemsstaterna till kommissionen och 
som är uppdelad på territoriella enheter 
använda Nuts-nomenklaturen. För att 
jämförbar regional statistik ska kunna 
utarbetas bör de territoriella enheterna 
därför stämma överens med Nuts-
nomenklaturen.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i EU:s regioner, däribland 
olika typer av regioner såsom 
gränsregioner, storstadsregioner, 
landsbygdsregioner samt bergs- och 
öregioner, krävs årliga regionala uppgifter 
på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande 
befolkningen uppvisar stora regionala 
skillnader måste Eurostat regelbundet 
utarbeta regionala prognoser för att 
komplettera den bild som finns av 
befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna 
i Europeiska unionen.

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i EU:s regioner, krävs årliga 
regionala uppgifter på Nuts 3-nivå. 
Eftersom den åldrande befolkningen 
uppvisar stora regionala skillnader måste 
Eurostat regelbundet utarbeta regionala 
prognoser för att komplettera den bild som 
finns av befolkningssituationen i 
Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 

(4) Enligt artikel 175.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 
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rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i EU:s regioner, däribland 
olika typer av regioner såsom 
gränsregioner, storstadsregioner, 
landsbygdsregioner samt bergs- och 
öregioner, krävs årliga regionala uppgifter 
på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande 
befolkningen uppvisar stora regionala 
skillnader måste Eurostat regelbundet 
utarbeta regionala prognoser för att 
komplettera den bild som finns av 
befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna 
i Europeiska unionen.

rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i unionen, däribland olika 
typer av regioner såsom gränsregioner, 
storstadsregioner, landsbygdsregioner samt 
bergs- och öregioner, krävs årliga regionala 
uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den 
åldrande befolkningen uppvisar stora 
regionala skillnader måste kommissionen 
(Eurostat) regelbundet utarbeta regionala 
prognoser för att komplettera den bild som 
finns av befolkningssituationen i 
Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Genom sin strategi för hållbar 
utveckling, som lanserades av Europeiska 
rådet i Göteborg 2001 och förnyades i 
juni 2006, strävar EU efter att förbättra 
livskvaliteten för nuvarande och 
kommande generationer. Eurostats 
övervakningsrapport, som publiceras 
vartannat år, ger en objektiv statistisk bild 
av utvecklingen med EU:s uppsättning 
indikatorer för hållbar utveckling som 
underlag.

(7) Genom sin strategi för hållbar 
utveckling, som lanserades av Europeiska 
rådet i Göteborg 2001 och förnyades i 
juni 2006, strävar EU efter att förbättra 
livskvaliteten för nuvarande och 
kommande generationer. Kommissionens 
(Eurostats) övervakningsrapport, som 
publiceras vartannat år, ger en objektiv 
statistisk bild av utvecklingen med EU:s 
uppsättning indikatorer för hållbar 
utveckling som underlag.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för 
skattningen av totalbefolkningen inom 
ramen för det europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS).

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för 
skattningen av totalbefolkningen inom 
ramen för det europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS).
Uppdatering och rensning av uppgifter är 
grundläggande för upprättande av 
statistik på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 26
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara
konsistenta med de relevanta uppgifter 
som samlas in i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om 
gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd och om upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om 
utarbetande av statistik beträffande 
utländska arbetstagare6 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om 
folk- och bostadsräkningar7.

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara helt i 
linje med de relevanta uppgifter som 
samlas in i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om 
gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd och om upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om 
utarbetande av statistik beträffande 
utländska arbetstagare6 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om 
folk- och bostadsräkningar7.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid utveckling, framställning och 
spridning av europeisk statistik bör 
medlemsstaternas och EU:s 
statistikmyndigheter beakta principerna i 
den reviderade och uppdaterade 
uppförandekoden för europeisk statistik 
som kommittén för det europeiska 
statistiksystemet antog den 
28 september 2011.

(13) Vid utveckling, framställning och 
spridning av europeisk statistik bör 
medlemsstaternas och EU:s 
statistikmyndigheter, och vid behov andra 
behöriga nationella och regionala 
myndigheter, beakta principerna i den 
reviderade och uppdaterade 
uppförandekoden för europeisk statistik 
som kommittén för det europeiska 
statistiksystemet antog den
28 september 2011.

Or. en

Ändringsförslag 28
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nationell: samma betydelse som i 
artikel 2 f i förordning (EG) nr 763/2008, 
där territoriet är det som definieras i den 
version av förordning (EG) nr 1059/2003 
som gällde vid referenstidpunkten.

a) nationell: avser en medlemsstats 
territorium i enlighet med förordning (EG) 
nr 1059/2003 som gällde vid 
referenstidpunkten.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) regional: samma betydelse som i 
artikel 2 g i förordning (EG) nr 763/2008; 
för länder som inte är medlemmar av 
Europeiska unionen betyder det de 
statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 
enligt överenskommelse mellan de 
länderna och kommissionen (Eurostat), 
enligt den version som gällde vid 
referenstidpunkten.

b) regional: Nuts 1-, Nuts 2- eller 
Nuts 3-nivå i enlighet med förordning 
(EG) nr 1059/2003 som gällde vid 
referenstidpunkten; för länder som inte är 
medlemmar av Europeiska unionen betyder 
det de statistiska regionerna på nivå 1, 2 
eller 3 enligt överenskommelse mellan de 
länderna och kommissionen (Eurostat), 
enligt den version som gällde vid 
referenstidpunkten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stadigvarande bosatta: alla personer 
som har sin stadigvarande bosättning i en 
medlemsstat vid referenstidpunkten.

c) unionsmedborgare: alla personer som
är medborgare i en medlemsstat vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 31
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stadigvarande bosatta: alla personer som c) stadigvarande bosatta: alla personer som 
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har sin stadigvarande bosättning i en
medlemsstat vid referenstidpunkten.

har sin stadigvarande bosättning i en
EU-medlemsstat vid referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 32
Csaba Sógor, Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stadigvarande bosättning: samma 
betydelse som i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

utgår

i. De som utan avbrott bott på platsen för 
sin stadigvarande bosättning under minst 
tolv månader före referenstidpunkten, 
eller
ii. de som anlänt till platsen för sin 
stadigvarande bosättning under de tolv 
månader som föregick referenstidpunkten 
med avsikten att stanna där i åtminstone 
ett år.
När medlemsstaterna tillämpar 
definitionen av stadigvarande bosättning 
ska de behandla specialfall på det sätt som 
anges i bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/200911.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stadigvarande bosättning: samma 
betydelse som i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast 
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

d) stadigvarande bosättning: den plats där 
personen normalt tillbringar sin 
dygnsvila, oavsett tillfällig frånvaro för 
rekreation, semester, besök hos vänner 
och släktingar, affärer, medicinsk 
behandling eller vallfärd. Endast följande 
personer ska anses vara stadigvarande 
bosatta i det geografiska området i fråga:

Or. en

Ändringsförslag 34
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stadigvarande bosättning: samma 
betydelse som i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast 
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

d) stadigvarande bosättning: den plats där 
personen normalt tillbringar sin 
dygnsvila, oavsett tillfällig frånvaro såsom 
rekreation, semester eller affärer. Endast 
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

Or. en
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Ändringsförslag 35
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009.

När omständigheterna i leden i) eller ii) 
inte kan fastställas ska stadigvarande 
bosättning betyda folkbokföringsorten,
förutom vad avser artikel 4.

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009.

Or. en

Ändringsförslag 36
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009.

När omständigheterna i leden i) eller ii) 
inte kan fastställas ska stadigvarande 
bosättning betyda folkbokföringsorten. 
När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009.

Or. en



AM\916872SV.doc 13/23 PE498.061v01-00

SV

Ändringsförslag 37
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009

När medlemsstaterna tillämpar definitionen 
av stadigvarande bosättning ska de 
behandla specialfall på det sätt som anges i 
bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009 och beakta 
folkbokföringsorten.

Or. fi

Motivering

Förordningens struktur överensstämmer efter ändringen med strukturen i 
migrationsförordningen (EG) nr 862/2007 och folkräkningsförordningen (EG) nr 763/2008.

Ändringsförslag 38
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) validerade uppgifter: uppgifter som 
uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier 
för sammanställning av uppgifter, med alla 
kvalitetskontroller av uppgifter som ska 
offentliggöras eller som redan har 
offentliggjorts.

h) validerade uppgifter: statistiska
uppgifter som uppfyller en uppsättning 
kvalitetskriterier för sammanställning av 
uppgifter, med alla kvalitetskontroller av 
uppgifter som ska offentliggöras eller som 
redan har offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 39
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) etnisk tillhörighet: etnisk kulturell 
identifikation med ett språk eller en kultur 
som skiljer sig från det egna 
medborgarskapet. 

Or. ro

Ändringsförslag 40
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna 
i artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan 
fastställas ska medlemsstaterna till 
kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter 
om den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra 
rimliga ansträngningar för att ta fram 
uppgifter som så nära som möjligt 
överensstämmer med befolkningen enligt 
artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna statistiska uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten och ska ta med 
följande variabler:

a) Ålder.
b) Kön.
c) Bosättningsregion.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om den
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra 
rimliga ansträngningar för att ta fram 
uppgifter som så nära som möjligt 
överensstämmer med befolkningen enligt 
artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om sina 
medborgare vid referenstidpunkten. När 
omständigheterna i artikel 2 d i eller 2 d ii 
inte kan fastställas ska medlemsstaterna till 
kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter 
om den fast bosatta befolkningen vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 42
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen inom sina respektive 
territorier vid referenstidpunkten, och ska 
då göra rimliga ansträngningar för att ta 
fram uppgifter som så nära som möjligt 
överensstämmer med befolkningen enligt 
artikel 2 c och d.

Or. fi
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Ändringsförslag 43
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
demografiska händelser vid 
referenstidpunkten, oberoende av var 
händelserna inträffat. Medlemsstaterna 
ska använda samma definition av 
befolkning som för de uppgifter som avses 
i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
demografiska händelser vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 44
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
demografiska händelser vid 
referenstidpunkten, oberoende av var 
händelserna inträffat. Medlemsstaterna 
ska använda samma definition av 
befolkning som för de uppgifter som avses 
i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
demografiska händelser under 
referensperioden. Medlemsstaterna ska 
använda samma definition av befolkning 
som de använder för de uppgifter som 
avses i punkt 1 och ska ta med följande 
variabler:
a) Födslar enligt kön, månad, 
födelseordning, moderns ålder, moderns 
födelseår, moderns födelseland, moderns 
medborgarskapsland och moderns 
bosättningsregion.
b) Dödsfall enligt ålder, kön, födelseår, 
bosättningsregion, födelseland, 
medborgarskapsland och månad.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nationella 
och regionala nivåer som anges i 
artikel 2 a och b.

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nivåer som 
anges i artikel 2 a och b.

Or. en

Ändringsförslag 46
Csaba Sógor

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nationella 
och regionala nivåer som anges i 
artikel 2 a och b.

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nationella 
och regionala nivåer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på 

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om sina medborgare inom åtta 
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nationell nivå vid referenstidpunkten, i 
enlighet med artikel 2 c, inom åtta 
månader från referensårets utgång. Vid 
tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna inte lämna uppgifter om 
den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten.

månader från referensårets utgång.

Or. en

Ändringsförslag 48
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Om uppgifterna inte
är tillgängliga kan det totala antalet 
stadigvarande bosatta uppskattas enligt
den folkbokförda befolkningen med hjälp 
av vetenskapligt grundade, 
väldokumenterade och offentligt 
tillgängliga statistiska skattningsmetoder, 
som övervakas av kommissionen 
(Eurostat).

Or. en

Ändringsförslag 49
Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte 
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på 
nationell nivå vid referenstidpunkten, i 
enlighet med artikel 2 c, inom åtta 
månader från referensårets utgång. Vid 
tillämpningen av denna artikel ska
medlemsstaterna inte lämna uppgifter om 
den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om antalet medborgare vid 
referenstidpunkten. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna lämna 
uppgifter om den fast bosatta befolkningen 
vid referenstidpunkten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på 
nationell nivå vid referenstidpunkten, i 
enlighet med artikel 2 c, inom åtta 
månader från referensårets utgång. Vid 
tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna inte lämna uppgifter om 
den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om befolkningen av medborgare
vid referenstidpunkten. Vid tillämpningen 
av denna artikel ska medlemsstaterna 
lämna uppgifter om den fast bosatta
befolkningen vid referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 52
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på 
nationell nivå vid referenstidpunkten, i 
enlighet med artikel 2 c, inom åtta 
månader från referensårets utgång. Vid 
tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna inte lämna uppgifter om 
den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om befolkningen av medborgare
vid referenstidpunkten. Vid tillämpningen 
av denna artikel ska medlemsstaterna 
lämna uppgifter om den fast bosatta
befolkningen (enligt hemvist) vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 53
Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte 
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

Medlemsstaterna ska till kommissionen
(Eurostat) lämna uppgifter om 
totalbefolkningen på nationell nivå vid 
referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av
denna artikel ska medlemsstaterna inte 
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

Or. en

Motivering

Den viktiga frågan om beslut med kvalificerad majoritet i rådet kan inte tas upp i 
föreliggande statistiska rapport, eftersom det är en mycket känslig politisk fråga, inte någon 
teknisk fråga. Den är ännu viktigare under krisen, eftersom det är större rörlighet i EU och 
beräkningsbarheten är mycket viktig. Därför bör beräkningen av antalet röster vid 
omröstningar med kvalificerad majoritet leda till ett stabilt tal, som i nuvarande praxis.

Ändringsförslag 54
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna lämna 
uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

Or. fi
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Ändringsförslag 55
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Varje år ska medlemsstaterna till 
kommissionen (Eurostat) för föregående 
år lämna statistiska uppgifter om de 
variabler som avses i artikel 3.1 och i 
artikel 3.2 a och b samt om 
totalbefolkningen på nationell nivå enligt 
artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 56
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Referenstidpunkten för 
befolkningsuppgifter ska vara midnatt den 
31 december.

1. Referenstidpunkten för 
befolkningsuppgifter ska vara slutet av 
referensperioden (midnatt den 
31 december).

Or. en

Ändringsförslag 57
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Referenstidpunkten för demografiska 
händelser ska vara det kalenderår under 
vilket händelserna inträffade.

2. Referensperioden för demografiska 
händelser ska vara det kalenderår under 
vilket händelserna inträffade.
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Or. en

Ändringsförslag 58
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den första referenstidpunkt som ska 
beaktas vid tillämpningen av denna 
förordning ska vara 2013. Den sista
referenstidpunkten ska vara 2027.

3. Den första referensperioden som ska 
beaktas vid tillämpningen av denna 
förordning ska vara 2013. Den sista
referensperioden ska vara 2027.

Or. en

Ändringsförslag 59
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att de 
befolkningsuppgifter som krävs enligt 
artikel 3 i denna förordning är konsistenta 
med dem som krävs enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 862/2007.

5. Medlemsstaterna ska se till att de 
befolkningsuppgifter som krävs enligt 
artikel 3 i denna förordning är konsistenta 
med dem som krävs enligt artikel 3.1 c i 
förordning (EG) nr 862/2007.

Or. en


