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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
estatísticas europeias sobre demografia
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0903),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 338.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0518/2011), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2012), 

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 
2003, relativo à instituição de uma 
Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS), todas as 
estatísticas dos Estados-Membros 
transmitidas à Comissão, discriminadas 
por unidades territoriais, devem utilizar a 
nomenclatura NUTS. Consequentemente, 
a fim de estabelecer estatísticas regionais 

Suprimido
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comparáveis, as unidades territoriais 
devem ser definidas de acordo com a 
nomenclatura NUTS.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nos termos do artigo 175.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão apresenta, de três 
em três anos, um relatório ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das 
Regiões sobre os progressos registados na 
realização da coesão económica, social e 
territorial. A preparação desses relatórios 
e o controlo regular da evolução 
demográfica e de possíveis futuros 
desafios demográficos em regiões da UE, 
incluindo os diferentes tipos de regiões 
como as regiões transfronteiriças, as 
regiões metropolitanas, as regiões rurais, 
as regiões montanhosas e as regiões 
insulares, requerem dados regionais 
anuais ao nível regional NUTS 3. Uma 
vez que o envelhecimento demográfico 
apresenta fortes diferenças regionais, o 
Eurostat é solicitado a elaborar projeções 
regionais numa base regular, a fim de 
complementar o panorama demográfico 
das regiões NUTS 2 na União Europeia.

Suprimido

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As informações sobre a demografia 
devem ser coerentes com as informações 
pertinentes recolhidas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 862/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo às estatísticas 
comunitárias sobre migração e proteção 
internacional e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 311/76 do Conselho relativo ao 
estabelecimento de estatísticas sobre 
trabalhadores estrangeiros, e o 
Regulamento (CE) n.º 763/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativo aos 
recenseamentos da população e da 
habitação.

(11) As informações sobre a demografia 
devem ser compatíveis com as informações 
pertinentes recolhidas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 862/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo às estatísticas 
comunitárias sobre migração e proteção 
internacional e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 311/76 do Conselho relativo ao 
estabelecimento de estatísticas sobre 
trabalhadores estrangeiros, e o 
Regulamento (CE) n.º 763/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativo aos 
recenseamentos da população e da 
habitação.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «residente permanente», todas as 
pessoas que tenham a sua residência legal 
permanente num Estado-Membro à data 
de referência;

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «regional», o mesmo que no artigo 2.º, 
alínea g), do Regulamento (CE) 
n.º 763/2008; para países que não são 
membros da União Europeia, as regiões 
estatísticas de nível 1, 2 ou 3, tal como foi 
acordado entre aqueles países e a 
Comissão (Eurostat), em conformidade 
com a versão válida à data de referência;

Suprimido

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «população habitualmente residente», 
todas as pessoas que tenham a sua 
residência habitual num Estado-Membro à 
data de referência;

«população temporariamente residente», 
todas as pessoas que tenham a sua 
residência temporária num 
Estado-Membro à data de referência;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d) – parágrafo 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

(d) «residência habitual», o mesmo que no 
artigo 2.º, alínea d), primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 763/2008. Só devem 
ser consideradas como residentes habituais
de uma dada área geográfica:

(d) «residência permanente», o mesmo que
«residência habitual», tal como definido
no artigo 2.º, alínea d), primeiro parágrafo, 
do Regulamento (CE) n.º 763/2008. Só 
devem ser consideradas como residentes
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permanentes de uma dada área geográfica:

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d) – parágrafo 1 – subalínea i

Texto da Comissão Alteração

i. as pessoas que tenham vivido no seu 
local de residência habitual durante um 
período ininterrupto de, pelo menos, doze 
meses antes da data de referência; ou

i. as pessoas que tenham vivido no seu 
local de residência durante um período 
ininterrupto de, pelo menos, cinco anos
antes da data de referência; ou

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d) – parágrafo 1 – subalínea ii

Texto da Comissão Alteração

ii. as pessoas que tenham chegado ao seu 
local de residência habitual no decurso dos 
doze meses anteriores à data de referência 
com a intenção de aí permanecer durante, 
pelo menos, um ano.

ii. as pessoas que tenham chegado ao seu 
local de residência no decurso dos cinco 
anos anteriores à data de referência com a 
intenção de aí permanecer durante, pelo 
menos, cinco anos.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeito de aplicação da definição de 
«residência habitual», os 

Suprimido
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Estados-Membros devem tratar os casos 
especiais como no anexo do Regulamento 
(CE) n.º 1201/2009 da Comissão.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) «pertença étnica", identificação 
etnocultural com uma língua ou cultura, 
de um nível inferior à cidadania.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população, tal como referido no artigo 2.º, 
alíneas c) e d), à data de referência. 
Quando não possam ser estabelecidas as 
circunstâncias descritas no artigo 2.º, alínea 
d), subalínea i ou ii, os Estados-Membros 
devem fornecer à Comissão (Eurostat) 
dados sobre a população no respetivo local 
de residência legal ou registada à data de 
referência; neste caso, devem envidar 
esforços proporcionados para calcular os 
dados que constituam a melhor 
aproximação possível à população a que se 
refere o artigo 2.º, alíneas c) e d).

1. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população, tal como referido no artigo 2.º, 
alíneas c) e d), à data de referência. 
Quando não possam ser estabelecidas as 
circunstâncias descritas no artigo 2.º, alínea 
d), subalínea i ou ii, os Estados-Membros 
devem fornecer à Comissão (Eurostat) 
dados sobre a população no respetivo local 
de residência permanente ou registada à 
data de referência; neste caso, devem 
envidar esforços proporcionados para 
calcular os dados que constituam a melhor 
aproximação possível à população a que se 
refere o artigo 2.º, alíneas c) e d).

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem utilizar a 
mesma definição de população que para 
todos os níveis nacionais e regionais, como 
definido no artigo 2.º, alíneas a) e b).

3. Os Estados-Membros devem utilizar a 
mesma definição de população que para 
todos os níveis nacionais, como definido 
no artigo 2.º, alíneas a), e todos os níveis 
locais.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de votação por maioria 
qualificada no Conselho, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a
população total a nível nacional, à data de 
referência, tal como referido no artigo 2.º, 
alínea c), no prazo de oito meses a contar 
do final do ano de referência. Para efeitos 
da aplicação do presente artigo, os 
Estados-Membros não têm de fornecer 
dados sobre a população no respetivo 
local de residência legal ou registada à 
data de referência.

1. Para efeitos de votação por maioria 
qualificada no Conselho, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população total a nível nacional, à data de 
referência, tal como referido no artigo 2.º, 
alínea c), no prazo de oito meses a contar 
do final do ano de referência. 

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A data de referência para os dados sobre 
a população deve ser a meia-noite de 31 de 
dezembro.

1. A data de referência para os dados sobre 
a população deve ser as 00h00 de 1 de 
janeiro.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O primeiro período de referência a ter 
em conta para a aplicação do presente 
regulamento é 2013. O último período de 
referência é 2027.

3. O primeiro período de referência a ter 
em conta para a aplicação do presente 
regulamento é 2014. O último período de 
referência é 2028.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os dados sobre a população exigidos 
pelo artigo 3.º do presente regulamento são 
coerentes com os exigidos pelo artigo 3.º 
do Regulamento (CE) n.º 862/2007.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os dados sobre a população exigidos 
pelo artigo 3.º do presente regulamento são 
coerentes com os exigidos pelo artigo 3.º 
do Regulamento (CE) n.º 862/2007, e são 
completados por dados, a nível nacional e 
local, sobre as pessoas, as famílias e os 
agregados domésticos, incluindo as 
respetivas características demográficas, 
sociológicas e culturais, como as 
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condições de alojamento.

Or. en


