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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai demográfiai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0903)),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0518/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) 
létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 
1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően a 
Bizottságnak továbbított, területi 
egységekre lebontott valamennyi 
tagállami statisztikának a NUTS-
osztályozást kell használnia. 
Következésképpen a regionális statisztika 
összehasonlíthatósága végett a területi 

törölve
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egységeket a NUTS-osztályozás szerint 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése 
terén elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók –
beleértve a különböző régiókat, mint a 
határokon átnyúló régiókat, nagyvárosi 
régiókat, vidéki régiókat, hegyvidéki és 
szigeti régiókat – demográfiai 
változásainak és lehetséges jövőbeli 
demográfiai kihívásainak rendszeres 
ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű éves 
regionális adatokra van szükség. Mivel a 
népesség elöregedése régiónként 
jelentősen eltérő, az Eurostat feladata, 
hogy rendszeresen regionális 
előrejelzéseket készítsen abból a célból, 
hogy teljes kép alakuljon ki az Európai 
Unió NUTS 2. régióinak demográfiai 
helyzetéről.

törölve

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A demográfiai adatoknak 
konzisztensnek kell lenniük a migrációra 
és a nemzetközi védelemre vonatkozó 
közösségi statisztikákról, valamint a 
külföldi állampolgárságú munkavállalókra 
vonatkozó statisztikák összeállításáról 
szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
július 11-i 862/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 
nép- és lakásszámlálásról szóló, 
2008. július 9-i 763/2008/EK rendelet 
értelmében gyűjtött adatokkal.

(11) A demográfiai adatoknak 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
migrációra és a nemzetközi védelemre 
vonatkozó közösségi statisztikákról, 
valamint a külföldi állampolgárságú 
munkavállalókra vonatkozó statisztikák 
összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. július 11-i 862/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 
nép- és lakásszámlálásról szóló, 
2008. július 9-i 763/2008/EK rendelet 
értelmében gyűjtött adatokkal.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „állandó lakos”: minden olyan 
személy, aki a referenciaidőpontban 
törvényes állandó lakóhellyel rendelkezik 
valamely tagállamban;

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „regionális”: ugyanazt jelenti, mint a 
763/2008/EK rendelet 2. cikkének 
g) pontjában; az európai uniós tagsággal 
nem rendelkező országok esetében az 
országok és a Bizottság (Eurostat) közötti 
megegyezés alapján a referenciaidő alatt 
hatályos változat szerinti 1., 2. és 3. szintű 
statisztikai régiókat jelenti;

törölve

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „szokásos lakóhellyel rendelkező 
népesség”: minden olyan személy, aki a 
referenciaidő alatt szokásos lakóhellyel 
rendelkezett valamely tagállamban;

„ideiglenes lakóhellyel rendelkező 
népesség”: minden olyan személy, aki a 
referenciaidő alatt ideiglenes lakóhellyel 
rendelkezett valamely tagállamban;

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szokásos lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében; kizárólag 
azok a személyek tekinthetők a szóban 
forgó földrajzi területen szokásos 

d) „állandó lakóhely”: ugyanazt jelenti, 
mint a 763/2008/EK rendelet 2. cikke 
d) pontjának első bekezdésében
meghatározott „szokásos lakóhely” 
fogalom; kizárólag azok a személyek 
tekinthetők a szóban forgó földrajzi 
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lakóhellyel rendelkezőknek, akik: területen állandó lakóhellyel 
rendelkezőknek, akik:

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – 1 bekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a referenciaidőt megelőzően legalább 12 
hónapig folyamatosan a szokásos
lakóhelyükön éltek; vagy

i. a referenciaidőt megelőzően legalább öt 
évig folyamatosan a lakóhelyükön éltek; 
vagy

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – 1 bekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a referenciaidőt megelőző tizenkét 
hónap során azzal a szándékkal érkeztek a 
szokásos lakóhelyükre, hogy legalább 12 
hónapig ott tartózkodjanak.

ii. a referenciaidőt megelőző öt év során 
azzal a szándékkal érkeztek a 
lakóhelyükre, hogy legalább öt évig ott 
tartózkodjanak.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „szokásos lakóhely” fogalmának 
alkalmazásakor a tagállamok az egyedi 
eseteket az 1201/2009/EK bizottsági 

törölve
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rendelet mellékletének megfelelően 
kezelik.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „etnikai hovatartozás”: egy adott 
nyelvvel vagy kultúrával való, etnikai 
kulturális alapú, az állampolgárságnál 
alacsonyabb szintű azonosítás;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban állandó
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a népesség fogalmának a 
2. cikk a) és b) pontjában leírt 
meghatározását használják valamennyi 
országos és regionális szint esetében.

(3) A tagállamok valamennyi, a 2. cikk a) 
pontjában meghatározott országos szint 
esetében és a helyi szintek esetében 
ugyanazt a népesség 
fogalommeghatározást alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. E cikk céljaira a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről nem 
szolgáltatnak adatokat.

(1) A Tanácsban alkalmazott minősített 
többségi szavazás miatt a tagállamok a 
2. cikk c) pontjában meghatározott 
népességről országos szintű adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat) a 
referenciaidőre vonatkozóan, a 
referenciaév végétől számított 8 hónapon 
belül. 

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A népességi adatok referencia-
időpontja december 31. éjfél.

(1) A népességi adatok referencia-
időpontja január 1-je 0 óra.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az első referenciaidő 2013. Az utolsó 
referenciaidő 2027.

(3) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában 
az első referenciaidő 2014. Az utolsó 
referenciaidő 2028.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet 3. cikkében előírt népességi 
adatok konzisztensek legyenek a 
862/2007/EK rendelet 3. cikke által előírt 
adatokkal.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet 3. cikkében előírt népességi 
adatok konzisztensek legyenek a 
862/2007/EK rendelet 3. cikke által előírt 
adatokkal, amelyeket nemzeti és helyi 
szinten ki kell egészíteni az egyénekre, 
családokra és háztartásokra vonatkozó 
adatokkal, ideértve a demográfiai, 
szociológiai és kulturális sajátosságaikat, 
például a lakhatási körülményeiket.

Or. en
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