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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската демографска статистика
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0903),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0518/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по регионално развитие (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) 3. В съответствие с Регламент 
(EО) № 1059/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 
2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(NUTS)[4] в цялата статистика на 
държавите членки, която те 
предават на Комисията и която е 
представена на ниво териториални 

заличава се
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единици, трябва да се използва 
класификацията NUTS. По тази 
причина, за да се осигури съпоставима 
регионална статистика, 
териториалните единици следва да 
бъдат определени в съответствие с 
класификацията NUTS.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, на всеки три години Комисията 
внася доклад в Европейския 
парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно осъществения 
напредък в реализирането на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. За 
подготовката на тези доклади и за 
редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в 
ЕС, включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално 
ниво 3 по NUTS. Тъй като при 
застаряването на населението се 
наблюдават силно подчертани 
регионални различия, от Евростат се 
иска да подготвя редовно регионални 
предвиждания, за да се създаде по-
пълна представа за демографското 
състояние на регионите на ниво 2 по 

заличава се
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NUTS в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Демографската информация следва 
да бъде съгласувана със съответната 
информация, събирана в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 г. относно статистиката на 
Общността за миграцията и 
международната закрила и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета 
относно изготвяне на статистика за 
чуждестранните работници и Регламент 
(ЕО) № 763/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 
относно преброяването на населението 
и жилищния фонд.

(11) Демографската информация следва 
да бъде съвместима със съответната 
информация, събирана в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 г. относно статистиката на 
Общността за миграцията и 
международната закрила и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета 
относно изготвяне на статистика за 
чуждестранните работници и Регламент 
(ЕО) № 763/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 
относно преброяването на населението 
и жилищния фонд.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) „постоянно пребиваващо лице“ 
означава всички лица, чието законно 
постоянно местопребиваване е в 
държава членка към референтния 
момент или период 

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „регионален“ има същото значение 
като посоченото в член 2, буква ж) 
от Регламент (ЕО) № 763/2008; за 
държавите, които не са членки на 
Европейския съюз, „регионален“ 
означава статистическите региони 
на ниво 1, 2 или 3, договорени между 
тези държави и Комисията 
(Евростат), в съответствие с 
версията, която е приложима към 
референтния момент или период;

заличава се

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „население с обичайно 
местопребиваване“ означава всички 
лица, чието обичайно местопребиваване 
към референтния момент или период е в 
държава-членка;

„население с временно
местопребиваване“ означава всички 
лица, чието временно местопребиваване 
към референтния момент или период е в 
държава-членка;

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – буква г) – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има 
същото значение като посоченото в 
член 2, буква г), първа алинея от 
Регламент (ЕО) № 763/2008. Само 
следните лица следва да се считат за 
обичайно пребиваващи във въпросния 
географски район:

(г) „постоянно местопребиваване“ има 
същото значение като „обичайно 
местопребиваване“ в смисъла, в който 
този термин е дефиниран в първа 
алинея на член 2, буква г от Регламент 
(ЕО) № 763/2008. Счита се, че само 
следните лица са постоянно
пребиваващи на съответната географска 
територия:

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – буква г) – параграф 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) тези, които са живели в своето
обичайно местопребиваване в 
продължение най-малко на дванадесет 
месеца преди референтния момент или 
период; или

i) тези, които са живели в своето място 
на пребиваване в продължение най-
малко на пет години преди 
референтния момент или период; или

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – буква г) – параграф 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) тези, които са пристигнали в своето
обичайно местопребиваване през 
последните дванадесет месеца преди 
референтния момент или период с 

ii) тези, които са пристигнали в своето
място на пребиваване през последните
пет години преди референтния момент 
или период с намерението да пребивават 
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намерението да пребивават там най-
малко една година.

там най-малко пет години.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на определението за 
„обичайно местопребиваване“ 
държавите членки третират 
специалните случаи, както е 
определено в приложението към 
Регламент (ЕО) № 1201/2009 на 
Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(за) „етническа принадлежност“ 
означава етно-културно 
идентифициране на ниво, по-ниско от 
гражданството, с език или култура

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото постоянно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички национални и регионални нива, 
определени в член 2, букви а) и б).

3. Държавите членки използват едно и 
също определение за населението за 
всички национални нива, определени в 
член 2, буква а), както и местни нива.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на гласуването с
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. За целите на настоящия член 
държавите членки не предоставят 
данни за населението в неговото 
законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
момент или период.

1. За целите на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за общото 
население на национално равнище към 
референтния момент или период, 
определено в член 2, буква в), в срок от 
8 месеца от края на референтната 
година. 

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтният момент за данните за 
населението е полунощ на 31 декември.

1. Референтният момент за данните за 
населението е 00.00 ч. на 1 януари.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Първият референтен период, който се 
взема предвид за целите на настоящия 

3. Първият референтен период, който се 
взема предвид за целите на настоящия 
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регламент, е 2013 г. Последният 
референтен период е 2027 г.

регламент, е 2014 г. Последният 
референтен период е 2028 г.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
данните за населението, изискани по 
член 3 от настоящия регламент, 
съответстват на изискваните данни по 
член 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007.

5. Държавите членки гарантират, че 
данните за населението, изискани по 
член 3 от настоящия регламент, 
съответстват на изискваните данни по 
член 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007, 
допълнени с данни на национално и 
местно равнище относно лица, 
семейства и домакинства,
включително техните демографски, 
социологически и културни 
характеристики, като например 
техните жилищни условия.

Or. en


