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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0903),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0518/2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
2003, για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS), όλες οι 
στατιστικές των κρατών μελών που 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι 

διαγράφεται
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οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές 
μονάδες πρέπει να χρησιμοποιούν την 
ταξινόμηση NUTS. Συνεπώς, για την 
κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών 
στατιστικών, οι εδαφικές μονάδες θα 
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την 
ταξινόμηση NUTS.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για την προετοιμασία των 
εκθέσεων αυτών και την τακτική 
παρακολούθηση των δημογραφικών 
εξελίξεων και ενδεχόμενων μελλοντικών 
δημογραφικών προκλήσεων στις 
περιφέρειες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε 
διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες, 
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές 
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση παρουσιάζει 
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές 
ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 

διαγράφεται
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Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι πληροφορίες για τη δημογραφία θα 
πρέπει να είναι συνεπείς με τα στοιχεία 
που συλλέγονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του 
Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών 
για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και 
στέγασης.

(11) Οι πληροφορίες για τη δημογραφία θα 
πρέπει να είναι συμβατές με τα στοιχεία 
που συλλέγονται βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του 
Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών 
για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και 
στέγασης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο α α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) «μόνιμος κάτοικος»: οποιοδήποτε 
άτομο έχει τη νόμιμη μόνιμη διαμονή του 
σε ένα κράτος μέλος κατά τον χρόνο 
αναφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «περιφερειακός (-ή, -ό)»: έχει την ίδια 
έννοια με αυτήν του άρθρου 2 
παράγραφος ζ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008· για τις χώρες που δεν 
είναι μέλη της Ένωσης, ο όρος 
αναφέρεται στις στατιστικές περιφέρειες 
των επιπέδων 1, 2 ή 3 όπως 
συμφωνήθηκε μεταξύ των εν λόγω χωρών 
και της Επιτροπής (Eurostat), σύμφωνα 
με την ισχύουσα κατά τον χρόνο 
αναφοράς έκδοση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «συνήθως διαμένων πληθυσμός»: όλα 
τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή 
τους σε ένα κράτος μέλος κατά τον χρόνο 
αναφοράς·

«προσωρινώς διαμένων πληθυσμός»: όλα 
τα άτομα που έχουν τη προσωρινή
διαμονή τους σε ένα κράτος μέλος κατά 
τον χρόνο αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ - παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «συνήθης διαμονή»: έχει την ίδια (δ) «μόνιμη διαμονή»: έχει την ίδια 
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σημασία με αυτήν του άρθρου 2 στοιχείο 
δ) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 763/2008. Ως συνήθως διαμένοντες 
στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή 
πρέπει να θεωρούνται μόνο τα άτομα τα 
οποία:

σημασία με τον όρο «συνήθης διαμονή» 
όπως αυτός ορίζεται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 2 στοιχείο δ) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008. Ως 
μονίμως διαμένοντες στην αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρούνται 
μόνο τα άτομα τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο δ - παράγραφος 1 - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i. έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο 
συνήθους διαμονής τους για περίοδο 
τουλάχιστον 12 μηνών πριν από τον χρόνο 
αναφοράς· or

i. έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο διαμονής 
τους για περίοδο τουλάχιστον πέντε 
χρόνων πριν από τον χρόνο αναφοράς· or

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο δ - παράγραφος 1 - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής 
τους κατά τους 12 μήνες πριν από τον 
χρόνο αναφοράς με την πρόθεση να 
παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον έναν 
χρόνο.

ii. έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής 
τους κατά τα πέντε χρόνια πριν από τον 
χρόνο αναφοράς με την πρόθεση να 
παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον πέντε 
χρόνια.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 -  - στοιχείο δ - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της 
«συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη 
διακρίνουν ειδικές περιπτώσεις όπως στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1201/2009 της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - σημειο η α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) "εθνοτικός δεσμός": 
εθνοπολιτισμική ταύτιση, σε επίπεδο
χαμηλότερο εκείνου της υπηκοότητας, με 
μια γλώσσα ή με έναν πολιτισμό  

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 
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με τον πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).

με τον πληθυσμό στον τόπο της μόνιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα 
εθνικά και περιφερειακά επίπεδα που 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και β).

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο 
ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα 
εθνικά επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) και τα τοπικά επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία για τον 
πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον 
χρόνο αναφοράς.

1. Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό 
πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον 
χρόνο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός 8 μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. 
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Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο χρόνος αναφοράς για τα στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό είναι τα 
μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου.

1. Ο χρόνος αναφοράς για τα στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό είναι η ώρα 
00.00 της 1ης Ιανουαρίου.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρώτος χρόνος αναφοράς που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού είναι το 2013. Ο 
τελευταίος χρόνος αναφοράς είναι το 2027.

3. Ο πρώτος χρόνος αναφοράς που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού είναι το 2014. Ο 
τελευταίος χρόνος αναφοράς είναι το 2028.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, είναι συνεπή με τα στοιχεία 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, είναι συνεπή με τα στοιχεία 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 και 
συμπληρώνονται με στοιχεία, σε εθνικό 
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και τοπικό επίπεδο, σχετικά με άτομα, 
οικογένειες και νοικοκυριά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημογραφικών, κοινωνιολογικών και 
πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών, 
όπως είναι η στεγαστική τους 
κατάσταση.
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