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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske demografiske 
statistikker
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0903),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0518/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 
26. maj 2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder 
(NUTS) skal NUTS-nomenklaturen 
anvendes i forbindelse med alle statistiske 
data, der er opdelt på regionale enheder, 
og som medlemsstaterne indsender til 
Kommissionen. For at der kan udarbejdes 
sammenlignelige regionale statistikker, 

udgår
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bør de regionale enheder derfor være i 
overensstemmelse med NUTS-
nomenklaturen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til artikel 175 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal Kommissionen hvert tredje år 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om fremskridtene i
forbindelse med virkeliggørelsen af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Forberedelsen af disse 
rapporter og den regelmæssige 
overvågning af den demografiske 
udvikling og af mulige fremtidige 
demografiske udfordringer i EU's 
regioner, herunder forskellige typer 
regioner såsom grænseregioner, 
storbyregioner, landbrugsregioner samt 
bjerg- og øregioner, kræver årlige 
regionale data på regionalt NUTS 3-
niveau. Den demografiske aldring udviser 
store regionale forskelle, og derfor skal 
Eurostat regelmæssigt udarbejde 
regionale fremskrivninger med henblik på 
at få et fuldstændigt billede af NUTS 2-
regionerne i Den Europæiske Union.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De demografiske data bør stemme 
overens med de relevante oplysninger, der 
indsamles i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
862/2007 af 11. juli 2007 om EF-
statistikker over migration og international 
beskyttelse og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 311/76 om 
udarbejdelse af statistik vedrørende 
udenlandske arbejdstagere og Europa-
Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 
763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og 
boligtællinger.

(11) De demografiske data bør være 
kompatible med de relevante oplysninger, 
der indsamles i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
862/2007 af 11. juli 2007 om EF-
statistikker over migration og international 
beskyttelse og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 311/76 om 
udarbejdelse af statistik vedrørende 
udenlandske arbejdstagere og Europa-
Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 
763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og 
boligtællinger.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "personer med fast bopæl": alle 
personer, der har deres faste lovlige bopæl 
i en medlemsstat på referencetidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "regional": samme betydning som i 
artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 

udgår
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763/2008; for lande, der ikke er 
medlemmer af Den Europæiske Union, 
statistiske regioner på niveau 1, 2 eller 3 
som aftalt mellem disse lande og 
Kommissionen (Eurostat), i henhold til 
den udgave, der var gældende på 
referencetidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "personer med sædvanlig bopæl": alle 
personer, der har deres sædvanlige bopæl i 
en medlemsstat på referencetidspunktet

c) "personer med midlertidig bopæl": alle 
personer, der har deres midlertidige bopæl 
i en medlemsstat på referencetidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sædvanlig bopæl": samme betydning 
som i artikel 2, litra d), første afsnit, i 
forordning (EF) nr. 763/2008. Kun 
følgende personer anses for at have
sædvanlig bopæl det pågældende sted:

d) "fast bopæl": samme betydning som
"sædvanlig bopæl" som fastsat i artikel 2, 
litra d), første afsnit, i forordning (EF) nr. 
763/2008. Kun følgende personer anses for 
at have fast bopæl det pågældende sted:

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d – afsnit 1 – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i. personer, der i en sammenhængende 
periode på mindst 12 måneder før 
referencetidspunktet har boet på deres
sædvanlige bopæl, eller

i. personer, der i en sammenhængende 
periode på mindst fem år før 
referencetidspunktet har boet på deres 
bopæl, eller

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d – afsnit 1 – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii. personer, der i løbet af de sidste tolv 
måneder før referencetidspunktet er 
ankommet til deres sædvanlige bopæl med 
den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

ii. personer, der i løbet af de sidste fem år
før referencetidspunktet er ankommet til 
deres bopæl med den hensigt at opholde sig 
dér mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
definitionen "sædvanlig bopæl" behandle 
særlige tilfælde som i bilaget til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1201/2009

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) “etnisk tilhørsforhold”: etnisk-
kulturel identifikation, på lavere niveau 
end statsborgerskab, med et sprog eller en 
kultur.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne leverer statistiske data 
til Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningen, jf. artikel 2, litra c) og d), på 
referencetidspunktet. Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne data til Kommissionen
(Eurostat) om befolkningen på deres
lovlige eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
for den til befolkning, som er defineret i 
artikel 2, litra c) og d).

1. Medlemsstaterne leverer data til 
Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningen, jf. artikel 2, litra c) og d), på 
referencetidspunktet. Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne data til Kommissionen
(Eurostat) om befolkningen på deres faste
eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
for den til befolkning, som er defineret i 
artikel 2, litra c) og d).

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anvender den samme 
definition af befolkning for alle nationale
og regionale niveauer, jf. artikel 2, litra a) 
og b).

3. Medlemsstaterne anvender den samme 
definition af befolkning for alle nationale 
niveauer, jf. artikel 2, litra a), og lokale 
niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at Rådet kan træffe afgørelser med 
kvalificeret flertal, leverer medlemsstaterne 
data om den samlede befolkning på 
nationalt niveau på referencetidspunktet, jf. 
artikel 2, litra c), senest 8 måneder efter 
udløbet af referenceåret. I forbindelse med 
anvendelsen af denne artikel leverer 
medlemsstaterne ikke data om 
befolkningen på deres lovlige eller 
registrerede bopæl på 
referencetidspunktet.

1. For at Rådet kan træffe afgørelser med 
kvalificeret flertal, leverer medlemsstaterne 
data om den samlede befolkning på 
nationalt niveau på referencetidspunktet, jf. 
artikel 2, litra c), senest 8 måneder efter 
udløbet af referenceåret. 

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Referencetidspunktet for 
befolkningsdata er ved midnat den 31.

1. Referencetidspunktet for 
befolkningsdata er kl. 00.00 den 1. januar.
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december.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den første referenceperiode, der har 
betydning for denne forordning, er 2013.
Den sidste referenceperiode er 2027.

3. Den første referenceperiode, der har 
betydning for denne forordning, er 2014.
Den sidste referenceperiode er 2028.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
befolkningsdata, der kræves i henhold til 
artikel 3 i denne forordning, stemmer 
overens med de befolkningsdata, der 
kræves i henhold til artikel 3 i forordning
(EF) nr. 862/2007.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
befolkningsdata, der kræves i henhold til 
artikel 3 i denne forordning, stemmer 
overens med de befolkningsdata, der 
kræves i henhold til artikel 3 i forordning
(EF) nr. 862/2007, som på nationalt og 
lokalt niveau suppleres med data 
vedrørende fysiske personer, familier og 
husholdninger, herunder deres 
demografiske, sociale og kulturelle 
karakteristika, såsom deres boligforhold.

Or. en


