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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
rahvastikustatistika kohta
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0903),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0518/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni 
arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste 
liigitus (NUTS), tuleks kõikides 
komisjonile edastatavates liikmesriikide 
statistilistes andmetes, mis on jaotatud 
territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi. 
Sellest tulenevalt tuleks võrreldava 
piirkondliku statistika esitamiseks 

välja jäetud
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määratleda territoriaalüksused vastavalt 
NUTSile.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 175 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisel. Nende aruannete 
koostamine ning demograafiliste arengute 
ja võimalike tulevaste 
rahvastikuprobleemide korrapärane seire 
ELi piirkondades, sealhulgas eri liiki 
piirkondades, nagu näiteks piiriülesed, 
suurlinna- ja maapiirkonnad, mägi- ja 
saarepiirkonnad, nõuab iga-aastaseid 
piirkondlikke andmeid NUTS 3. tasandil. 
Kuna elanikkonna vananemise andmetes 
on piirkonniti väga suured erinevused, 
peab Eurostat koostama korrapäraselt 
piirkondlikke prognoose, et täiendada 
ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 2 
piirkondade demograafilisest olukorrast.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Demograafiline teave peaks olema
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määruse
(EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse 
rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid 
käsitleva statistika koostamise kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008
(rahva ja eluruumide loenduste kohta) 
kohaselt kogutava teabega.

(11) Demograafiline teave peaks olema
ühilduv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määruse
(EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse 
rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid 
käsitleva statistika koostamise kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 763/2008
(rahva ja eluruumide loenduste kohta) 
kohaselt kogutava teabega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „alaline elanik” – kõik isikud, kelle 
alaline seaduslik elukoht on vaatlusajal 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „piirkondlik” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti g tähenduses; Euroopa Liitu 

välja jäetud
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mittekuuluvate riikide puhul tähendab 
mõiste „piirkondlik” 
NUTS 1., NUTS 2. või NUTS 3. tasandi 
statistilisi piirkondi vastavalt nende riikide 
ja komisjoni (Eurostati) vaheliste 
kokkulepete vaatlusajal kohaldatavatele 
versioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „alaliselt elav rahvastik” – kõik isikud, 
kelle alaline elukoht on vaatlusajal 
liikmesriigis;

„ajutiselt elav rahvastik” – kõik isikud, 
kelle ajutine elukoht on vaatlusajal 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti d esimese lõigu tähenduses. Alaliste 
elanikena käsitatakse ainult järgmisi 
kõnealuses geograafilises piirkonnas 
elavaid isikuid:

(d) „alaline elukoht” – mõistet kasutatakse 
määruse (EÜ) nr 763/2008 artikli 2 
punkti d esimeses lõigus määratletud 
mõiste „alaline elukoht” tähenduses.
Alaliste elanikena käsitatakse ainult 
järgmisi kõnealuses geograafilises 
piirkonnas elavaid isikuid:

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – lõik 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i. neid, kes on elanud oma alalises
elukohas pidevalt vähemalt 12 kuud enne 
vaatlusaega, või

i. neid, kes on elanud oma elukohas 
pidevalt vähemalt viis aastat enne 
vaatlusaega, või

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d – lõik 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii. neid, kes on saabunud oma alalisse
elukohta vaatlusajale eelnenud 12 kuu
jooksul kavatsusega elada seal vähemalt
üks aasta.

ii. neid, kes on saabunud oma elukohta 
vaatlusajale eelnenud viie aasta jooksul 
kavatsusega elada seal vähemalt viis 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 − punkt d − lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõiste „alaline elukoht” kohaldamisel 
käsitlevad liikmesriigid erijuhte vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1201/2009 
lisale;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „etniline kuuluvus” − keelel või 
kultuuril põhinev, kodakondsusest 
madalamal tasemel olev etnilis-
kultuuriline identiteet;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis
õiguslikku või registreeritud elukohta 
vaatlusajal; selleks püüavad nad leida 
andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis alalist
või registreeritud elukohta vaatlusajal;
selleks püüavad nad leida andmed, mis 
kirjeldavad võimalikult ligilähedaselt 
artikli 2 punktides c ja d esitatud 
elanikkonda.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 − lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
riiklike ja piirkondlike tasandite puhul, 
nagu need on määratletud artikli 2
punktides a ja b.

3. Liikmesriigid kasutavad mõiste
„elanikkond” sama määratlust kõikide 
riiklike tasandite puhul, nagu need on 
määratletud artikli 2 punktis a, ja kohalike 
tasandite puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamuse kindlaksmääramiseks 
edastavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) kaheksa kuu jooksul alates 
vaatlusaasta lõpust andmed artikli 2 
punktis c osutatud kogurahvaarvu kohta 
vaatlusajal riiklikul tasandil. Käesoleva 
artikli puhul ei esita liikmesriigid 
andmeid vaatlusajal õiguslikku või 
registreeritud elukohta omava 
elanikkonna kohta.

1. Nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamuse kindlaksmääramiseks 
edastavad liikmesriigid komisjonile
(Eurostatile) kaheksa kuu jooksul alates 
vaatlusaasta lõpust andmed artikli 2 
punktis c osutatud kogurahvaarvu kohta 
vaatlusajal riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg 1. Rahvastikuandmete puhul on vaatlusaeg
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31. detsembri südaöö. 1. jaanuar kell 00.00.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 − lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse puhul on esimene 
arvessevõetav vaatlusaeg 2013. aasta.
Viimane vaatlusaeg on 2027. aasta.

3. Käesoleva määruse puhul on esimene 
arvessevõetav vaatlusaeg 2014. aasta.
Viimane vaatlusaeg on 2028. aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 − lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse artiklis 3 nõutud 
rahvastikuandmed on kooskõlas määruse
(EÜ) nr 862/2007 artiklis 3 nõutud 
andmetega.

5. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse artiklis 3 nõutud 
rahvastikuandmed on kooskõlas määruse
(EÜ) nr 862/2007 artiklis 3 nõutud 
andmetega ning et neid täiendatakse riigi 
ja kohalikul tasandil andmetega, mis 
puudutavad üksikisikuid, perekondi ja 
leibkondi, sh nende demograafilist, 
sotsioloogist ja kultuurilist tausta, nt 
nende elamistingimusi.

Or. en


