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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika 
Ewropea dwar id-demografija
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0903),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0518/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda: 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(3) Skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS) l-istatistika kollha mill-Istati 
Membri trażmessa lill-Kummissjoni li hija 
mqassma skont unitajiet territorjali 
għandha tuża l-klassifika NUTS. 
Għaldaqstant, sabiex tiġi stabbilita 
statistika reġjonali li tista' titqabbel, l-

mħassar
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unitajiet territorjali għandhom jiġu 
ddefiniti skont il-klassifikazzjoni NUTS.

Or. en

Emenda: 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(4) Skont l-Artikolu 175 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni tissottometti rapport kull 
tliet snin lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-
progress magħmul biex tintlaħaq il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 
Il-preparazzjoni ta' dawn ir-rapporti u l-
monitoraġġ regolari ta' żviluppi 
demografiċi u tal-isfidi demografiċi 
possibbli fil-futur fir-reġjuni tal-UE, 
inklużi tipi differenti ta' reġjuni bħal 
reġjuni transkonfinali, reġjuni 
metropolitani, reġjuni rurali, reġjuni 
muntanjużi u gżejjer, jeħtieġu dejta 
annwali reġjonali f'livell reġjonali 
NUTS 3. Minħabba li l-maturazzjoni 
demografika turi differenzi reġjonali 
qawwija, il-Eurostat huwa mitlub iħejji 
tbassir reġjonali fuq bażi regolari biex 
jikkomplementa l-qagħda demografika 
tar-reġjuni NUTS 2 fl-Unjoni Ewropea.

mħassar

Or. en
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Emenda: 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(11) It-tagħrif dwar id-demografija għandu 
jkun konsistenti mat-tagħrif rilevanti 
miġbur skont ir-Regolament (KE) 
Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-
istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni 
u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ 
statistika dwar ħaddiema barranin u r-
Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u tad-djar.

(11) It-tagħrif dwar id-demografija għandu 
jkun kompatibbli mat-tagħrif rilevanti 
miġbur skont ir-Regolament (KE) 
Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-
istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni 
u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ 
statistika dwar ħaddiema barranin u r-
Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta’ Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u tad-djar.

Or. en

Emenda: 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(aa) "residenti permanenti" tfisser il-
persuni kollha li għandhom ir-residenza 
permanenti legali tagħhom fi Stat 
Membru fiż-żmien ta' referenza;

Or. en
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Emenda: 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) "reġjonali" tfisser l-istess bħal fl-
Artikolu 2(g) tar-Regolament (KE) 
Nru 763/2008; għal pajjiżi li mhumiex 
membri fl-Unjoni Ewropea, din tfisser 
reġjuni statistiċi fil-livell 1, 2 jew 3 kif 
miftiehem bejn dawk il-pajjiżi u l-
Kummissjoni (Eurostat), skont il-verżjoni 
applikabbli fiż-żmien ta' referenza;

mħassar

Or. en

Emenda: 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(c) "popolazzjoni abitwalment residenti" 
tfisser il-persuni kollha li għandhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stat Membru 
fiż-żmien ta' referenza;

"popolazzjoni temporanjament residenti" 
tfisser il-persuni kollha li għandhom ir-
residenza temporanja tagħhom fi Stat 
Membru fiż-żmien ta' referenza;

Or. en

Emenda: 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt d - paragrafu 1 – sentenza introdutturja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(d) "residenza abitwali" tfisser l-istess bħal 
fl-Artikolu 2(d) fl-ewwel paragrafu tar-
Regolament (KE) Nru 763/2008. Il-persuni 
li ġejjin biss għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala residenti abitwali taż-żona 

(d) "residenza permanenti" tfisser l-istess 
bħal "residenza abitwali" peress li dak it-
terminu huwa definit fl-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) 
Nru 763/2008. Il-persuni li ġejjin biss 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala residenti 
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ġeografika kkonċernata: permanenti taż-żona ġeografika 
kkonċernata:

Or. en

Emenda: 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt d - paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

i. dawk li għexu fil-post tar-residenza 
abitwali tagħhom għal perjodu kontinwu 
ta' mill-inqas 12-il xahar qabel id-data ta' 
referenza; or

i. dawk li għexu fil-post tar-residenza 
tagħhom għal perjodu kontinwu ta' mill-
inqas ħames snin qabel id-data ta' 
referenza; jew

Or. en

Emenda: 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt d - paragrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

ii. dawk li jkunu waslu fil-post tar-
residenza abitwali tagħhom matul it-12-il-
xahar qabel iż-żmien ta' referenza bil-ħsieb 
li joqogħdu hemm mill-inqas għal sena.

ii. dawk li jkunu waslu fil-post tar-
residenza tagħhom matul il-ħames snin
qabel iż-żmien ta' referenza bil-ħsieb li 
joqogħdu hemm mill-inqas għal ħames 
snin.

Or. en

Emenda: 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Fl-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' mħassar
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''residenza abitwali", l-Istati Membri 
għandhom jittrattaw każijiet speċjali bħal 
fl-Anness mar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1201/2009

Or. en

Emenda: 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ha) "appartenenza etnika" tfisser 
identifikazzjoni etnokulturali, f'livell 
aktar baxx minn ċittadinanza, ma' lingwa 
jew kultura

Or. en

Emenda: 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza legali jew irreġistrata fiż-żmien 
ta' referenza; f'dan il-każ, huma għandhom 
jagħmlu sforzi proporzjonati biex 
jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bid-dejta dwar 
il-popolazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c) u (d) fiż-żmien ta' referenza. 
Fejn iċ-ċirkostanzi spjegati fl-Artikolu 2 
(d)i. jew (d)ii. ma jistgħux jiġu stabbiliti, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) bid-data dwar il-
popolazzjoni fil-pajjiż fejn għandhom ir-
residenza permanenti jew irreġistrata fiż-
żmien ta' referenza; f'dan il-każ, huma 
għandhom jagħmlu sforzi proporzjonati 
biex jikkalkulaw dejta li hija l-eqreb stima 
possibbli għall-popolazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(c) u (d).
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Or. en

Emenda: 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli nazzjonali u reġjonali kollha kif 
definit fl-Artikolu 2(a) u (b).

3. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
istess definizzjoni ta' popolazzjoni fil-
livelli nazzjonali kollha kif definit fl-
Artikolu 2(a) u fil-livelli lokali.

Or. en

Emenda: 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

1. Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. Għall-
iskopijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri ma għandhomx jipprovdu dejta 
dwar il-popolazzjoni fil-pajjiż fejn 
għandhom ir-residenza legali jew 
irreġistrata fiż-żmien ta' referenza.

1. Għall-għanijiet tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni (Eurostat) b’dejta dwar it-
total tal-popolazzjoni f'livell nazzjonali fiż-
żmien ta' referenza, kif imsemmi fl-
Artikolu 2(c), fi żmien tmien xhur mit-
tmiem tas-sena ta’ referenza. 

Or. en
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Emenda: 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

1. Iż-żmien ta' referenza għad-dejta dwar il-
popolazzjoni għandu jkun nofsillejl tal-
31 ta Diċembru.

1. Il-mument ta' referenza għad-dejta dwar 
il-popolazzjoni għandu jkun 00:00 tal-
1 ta Jannar.

Or. en

Emenda: 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

3. L-ewwel żmien ta' referenza li għandu 
jitqies għall-finijiet ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun l-2013. L-aħħar żmien ta' 
referenza għandu jkun l-2027.

3. L-ewwel żmien ta' referenza li għandu 
jitqies għall-finijiet ta' dan ir-Regolament 
għandu jkun l-2014. L-aħħar żmien ta' 
referenza għandu jkun l-2028.

Or. en

Emenda: 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

5. Kif mitlub mill-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta dwar il-popolazzjoni 
hija konsistenti ma' dik mitluba mill-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 862/2007.

5. Kif mitlub mill-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta dwar il-popolazzjoni 
hija konsistenti ma' dik mitluba mill-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 862/2007, ikkumplimentata b'dejta, 
f'livell nazzjonali u lokali, dwar individwi, 
familji u unitajiet domestiċi, inklużi l-
karatteristiċi demografiċi, soċjoloġiċi u 
kulturali tagħhom, bħal pereżempju l-
kundizzjonijiet tagħhom ta' 
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akkomodazzjoni.

Or. en


