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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
demografinės statistikos
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0903),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0518/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus 
(NUTS) nustatymo4 visi valstybių narių 
Komisijai perduodami pagal teritorinius 
vienetus suskirstyti statistiniai duomenys 
turi būti rengiami remiantis NUTS 
klasifikatoriumi. Todėl norint gauti 
palyginamą regionų statistiką teritoriniai 
vienetai turėtų būti nustatomi pagal 

Išbraukta.
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NUTS klasifikatorių;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui teikia 
ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga 
siekiant ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos. Rengiant šias 
ataskaitas ir nuolat stebint ES regionų, 
taip pat skirtingų rūšių regionų, pvz., 
pasienio, miestų, kaimo, kalnų ir salų 
regionų, demografinę raidą ir galimas 
būsimas demografines problemas, reikia 
NUTS 3 regioninio lygmens metinių 
regioninių duomenų. Kadangi 
demografinis senėjimas labai priklauso 
nuo konkretaus regiono, Eurostato nuolat 
prašoma parengti regionines prognozes, 
kad būtų galima plačiau apžvelgti 
Europos Sąjungos NUTS 2 regionų 
demografinę padėtį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) demografinė informacija turėtų atitikti 
susijusią informaciją, renkamą pagal 

(11) demografinė informacija turėtų būti 
suderinama su susijusia informacija, 
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2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl 
Bendrijos migracijos statistikos ir 
tarptautinės apsaugos statistikos ir 
panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo 
apie darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl 
gyventojų ir būstų surašymų;

renkama pagal 2007 m. liepos 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos 
migracijos statistikos ir tarptautinės 
apsaugos statistikos ir panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl 
statistinių duomenų rinkimo apie 
darbuotojus užsieniečius ir 2008 m. liepos 
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl 
gyventojų ir būstų surašymų;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nuolatinis gyventojas – bet koks 
asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta 
ataskaitiniu laikotarpiu yra valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) regioninis – kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio g punkte; 
šalyse, kuriose nėra Europos Sąjungos 
valstybės narės, – 1, 2 arba 3 lygmenų 
statistiniai regionai, kaip nustatyta tų 
šalių ir Komisijos (Eurostato) 
susitarimuose, atsižvelgiant į ataskaitiniu 
laiku taikomą versiją;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuolatiniai gyventojai – visi asmenys, 
kurių nuolatinė gyvenamoji vieta 
ataskaitiniu laiku yra toje valstybėje narėje;

c) laikinai gyvenantys asmenys – visi 
asmenys, kurių laikinoji gyvenamoji vieta 
ataskaitiniu laikotarpiu yra valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto pirmos pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 
straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje.
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

d) nuolatinė gyvenamoji vieta – įprasta 
gyvenamoji vieta, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 
straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje.
Atitinkamos geografinės vietovės 
nuolatiniais gyventojais yra laikomi tik 
asmenys, kurie:

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto pirmos pastraipos i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i. iki ataskaitinio laiko savo nuolatinėje
gyvenamojoje vietoje nuolat gyveno ne 

i. iki ataskaitinio laikotarpio pradžios savo 
gyvenamojoje vietoje nuolat gyveno ne 
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trumpiau kaip 12 mėnesių arba trumpiau kaip penkerius metus arba

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto pirmos pastraipos ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii. į savo nuolatinę gyvenamąją vietą 
atvyko per paskutinius 12 mėnesių iki 
ataskaitinio laiko, ketindami joje pasilikti 
ne trumpiau kaip vienus metus.

ii. į savo gyvenamąją vietą atvyko per 
paskutinius penkerius metus iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios, 
ketindami joje pasilikti ne trumpiau kaip 
penkerius metus.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos „nuolatinės gyvenamosios 
vietos“ apibrėžtį ypatingiems atvejams 
valstybės narės taiko Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1201/2009 priedo 
nuostatas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) etninė priklausomybė – etninė ir 
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kultūrinė tapatybė, susijusi su tam tikra 
kalba ar kultūra, žemesnio lygmens nei 
pilietybė;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d 
punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laikotarpio
gyventojų statistinius duomenis, kaip 
nurodyta 2 straipsnio c ir d punktuose. 
Jeigu 2 straipsnio d punkto i arba ii 
papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų nuolatinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laikotarpiu
statistinius duomenis; tokiu atveju jos deda 
atitinkamas pastangas skaičiuoti duomenis, 
kurie būtų kuo artimesni 2 straipsnio c ir d 
punktuose nurodytiems gyventojų 
statistiniams duomenims.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės visiems nacionaliniams
ir regioniniams lygmenims, kaip apibrėžta 
2 straipsnio a ir b punktuose, taiko vienodą 
gyventojų apibrėžtį.

3. Valstybės narės visiems nacionaliniams 
lygmenims, kaip apibrėžta 2 straipsnio a
punkte, ir vietos lygmenims taiko vienodą 
gyventojų apibrėžtį.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) viso gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu laiku
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c 
punkte, per 8 mėnesius nuo ataskaitinių 
metų pabaigos. Taikydamos šį straipsnį 
valstybės narės neteikia gyventojų pagal 
jų teisinę arba registruotą gyvenamąją 
vietą ataskaitiniu laiku duomenų.

1. Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 
reikmėms valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) bendro gyventojų skaičiaus 
nacionaliniu lygmeniu ataskaitiniu 
laikotarpiu duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c punkte, per 8 mėnesius nuo 
ataskaitinių metų pabaigos. 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyventojų duomenų ataskaitinis laikas –
gruodžio 31 d. vidurnaktis.

1. Gyventojų duomenų ataskaitinė data –
sausio 1 d. vidurnaktis.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmasis ataskaitinis laikas, į kurį
atsižvelgiama įgyvendinant šį reglamentą –
2013 m. Paskutinysis ataskaitinis laikas –

3. Ataskaitinio laikotarpio pradžia, į kurią
atsižvelgiama įgyvendinant šį reglamentą –
2014 m. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga –
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2027 m. 2028 m.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodyti 
gyventojų duomenys atitiktų duomenis, 
reikalaujamus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 862/2007 3 straipsnį.

5. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodyti 
gyventojų statistiniai duomenys atitiktų 
duomenis, reikalaujamus pagal 
Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnį, 
ir nacionaliniu ir vietos lygmenimis būtų 
papildyti duomenimis apie asmenis, 
šeimas ir namų ūkius, įskaitant jų 
demografines, sociologines ir kultūrines 
ypatybes, pvz., būsto sąlygas.

Or. en


