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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0903),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0518/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) wszystkie dane statystyczne 
państw członkowskich przekazywane 
Komisji w podziale na jednostki 
terytorialne muszą być zgodne z 
klasyfikacją NUTS. Dlatego też w celu 
tworzenia porównywalnych regionalnych 

skreślony
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danych statystycznych należy określić 
jednostki terytorialne zgodnie z 
klasyfikacją NUTS.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie art. 175 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja co trzy lata przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komitetowi Ekonomiczno- Społecznemu i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie w 
sprawie postępów w urzeczywistnianiu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. Opracowanie tych 
sprawozdań, a także regularne 
monitorowanie zmian sytuacji 
demograficznej i ewentualnych przyszłych 
wyzwań demograficznych w regionach 
UE, w tym w różnych rodzajach regionów 
– transgranicznych, metropolitalnych, 
wiejskich, górskich i wyspiarskich –
wymaga rocznych danych dotyczących 
regionów na poziomie NUTS 3. Ze 
względu na istnienie znaczących różnic 
regionalnych w zakresie starzenia się 
ludności Eurostatowi powierzono zadanie 
regularnego opracowywania prognoz 
regionalnych w celu uzupełnienia obrazu 
demograficznego regionów NUTS 2 w 
Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje dotyczące demografii 
powinny być zgodne z odpowiednimi 
informacjami gromadzonymi na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 862/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lipca 2007 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony 
międzynarodowej oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w 
sprawie zestawienia statystyk dotyczących 
pracowników cudzoziemców oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań.

Nie dotyczy wersji polskiej.«

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „stały rezydent” oznacza wszystkie 
osoby mające legalnie miejsce pobytu 
stałego w danym państwie członkowskim 
w czasie odniesienia

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „regionalny” ma to samo znaczenie, 
co w art. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 
763/2008; w przypadku państw 
niebędących członkami Unii Europejskiej 
termin ten odnosi się do regionów 
statystycznych na poziomie 1, 2 lub 3, 
według uzgodnień pomiędzy tymi 
państwami a Komisją (Eurostatem), w 
wersji mającej zastosowanie w czasie 
odniesienia;

skreślona

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „ludność zamieszkująca” oznacza 
wszystkie osoby mające miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim w 
czasie odniesienia;

„ludność tymczasowo zamieszkująca” 
oznacza wszystkie osoby mające 
tymczasowe miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim w czasie 
odniesienia;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d) – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „miejsce zamieszkania” ma to samo 
znaczenie, co w art. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 763/2008. Jedynie 

(d) „strałe miejsce zamieszkania” ma to 
samo znaczenie, co „miejsce 
zamieszkania” zgodnie z definicją zawartą 
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następujące osoby uważa się za osoby 
mające miejsce zamieszkania w danym 
obszarze geograficznym:

w art. 2 lit. d rozporządzenia w art. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 763/2008. Jedynie 
następujące osoby uważa się za osoby 
mające stałe miejsce zamieszkania w 
danym obszarze geograficznym:

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d) – ustęp 1 – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i. osoby, które mieszkały w swoim miejscu 
zamieszkania nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 12 miesięcy przed czasem 
odniesienia; lub

i. osoby, które mieszkały w swoim miejscu 
zamieszkania nieprzerwanie przez okres co 
najmniej pięciu lat przed czasem 
odniesienia; lub

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d) – ustęp 1 – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii. osoby, które przybyły do swojego 
miejsca zamieszkania w ciągu 12 miesięcy
przed czasem odniesienia z zamiarem 
przebywania tam przez co najmniej rok.

ii. osoby, które przybyły do swojego 
miejsca zamieszkania w ciągu pięciu lat
przed czasem odniesienia z zamiarem 
przebywania tam przez co najmniej pięć 
lat.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy stosowaniu definicji „miejsca 
zamieszkania” państwa członkowskie 
traktują szczególne przypadki w sposób 
określony w załączniku do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1201/2009.

skreślony

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „przynależność etniczna” oznacza 
identyfikację etniczno-kulturową z 
językiem lub kulturą, na niższym poziomie 
niż obywatelstwo

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące 
ludności, o której mowa w art. 2 lit. c) i d), 
w czasie odniesienia. Jeśli nie jest możliwe 
ustalenie okoliczności opisanych w art. 2 
lit. d) ppkt (i) i (ii), państwa członkowskie 
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane 
dotyczące ludności mającej miejsce 
zameldowania w czasie odniesienia; w 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące 
ludności, o której mowa w art. 2 lit. c) i d), 
w czasie odniesienia. Jeśli nie jest możliwe 
ustalenie okoliczności opisanych w art. 2 
lit. d) ppkt (i) i (ii), państwa członkowskie 
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane 
dotyczące ludności mającej stałe miejsce 
zameldowania w czasie odniesienia; w 
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takim wypadku podejmują one 
proporcjonalne starania w celu obliczenia 
danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności, 
o której mowa w art. 2 ust. c) i d).

takim wypadku podejmują one 
proporcjonalne starania w celu obliczenia 
danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności, 
o której mowa w art. 2 ust. c) i d).

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosują tę samą 
definicję ludności w odniesieniu do 
wszystkich poziomów krajowych i 
regionalnych zdefiniowanych w art. 2 lit. 
a) i b).

3. Państwa członkowskie stosują tę samą 
definicję ludności w odniesieniu do 
wszystkich poziomów krajowych 
zdefiniowanych w art. 2 lit. a) i poziomów 
lokalnych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane o liczbie ludności 
ogółem na poziomie krajowym w czasie 
odniesienia, o której mowa w art. 2 lit. c), 
w ciągu 8 miesięcy od końca roku 
odniesienia. Na potrzeby niniejszego 
artykułu państwa członkowskie nie 
przekazują danych o ludności mającej 
miejsce zameldowania w czasie 
odniesienia.

1. Na potrzeby głosowania większością 
kwalifikowaną w Radzie państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane o liczbie ludności 
ogółem na poziomie krajowym w czasie 
odniesienia, o której mowa w art. 2 lit. c), 
w ciągu 8 miesięcy od końca roku 
odniesienia. 

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Czasem odniesienia dla danych 
dotyczących ludności jest północ dnia 31 
grudnia.

1. Czasem odniesienia dla danych 
dotyczących ludności jest godz. 24.00 dnia 
1 stycznia.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pierwszym czasem odniesienia 
uwzględnianym na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia jest rok 2013. Ostatnim 
czasem odniesienia jest rok 2027.

3. Pierwszym czasem odniesienia 
uwzględnianym na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia jest rok 2014. Ostatnim 
czasem odniesienia jest rok 2028.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność danych dotyczących ludności, 
wymaganych na podstawie art. 3 
niniejszego rozporządzenia, z danymi 
wymaganymi na podstawie art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

5. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność danych dotyczących ludności, 
wymaganych na podstawie art. 3 
niniejszego rozporządzenia, z danymi 
wymaganymi na podstawie art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 862/2007, 
uzupełnionych danymi na poziomie 
krajowym i lokalnym dotyczącymi osób 
fizycznych, rodzin i gospodarstw 
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domowych, w tym ich charakterystyki 
demograficznej, socjologicznej i 
kulturowej, jak na przykład warunki 
mieszkaniowe.

Or. en


