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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].



PR\914462RO.doc 3/12 PE496.419v02-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5



PE496.419v02-00 4/12 PR\914462RO.doc

RO



PR\914462RO.doc 5/12 PE496.419v02-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind statisticile demografice europene
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0903),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0518/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), 
toate statisticile statelor membre 
transmise Comisiei, care sunt defalcate pe 
unităţi teritoriale, trebuie să folosească 
nomenclatorul NUTS. Prin urmare, 
pentru a stabili statistici regionale 

eliminat
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comparabile, unităţile teritoriale ar trebui 
definite în conformitate cu clasificarea 
NUTS.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic şi Social şi Comitetului 
Regiunilor un raport privind progresele 
înregistrate în realizarea coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale. 
Pregătirea acestor rapoarte şi 
monitorizarea regulată a evoluţiilor 
demografice şi al posibilelor viitoare 
provocări de natură demografică în 
regiunile UE, inclusiv diferitele tipuri de 
regiuni cum ar fi regiunile 
transfrontaliere, regiunile metropolitane, 
regiunile rurale, regiunile muntoase şi 
insulare, necesită date regionale anuale la 
nivel regional NUTS 3. Deoarece 
îmbătrânirea demografică prezintă 
diferenţe regionale puternice, Eurostat 
are sarcina de a pregăti proiecţiile 
regionale în mod regulat, pentru a 
completa imaginea demografică din 
regiunile NUTS 2 în Uniunea Europeană.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Informaţiile cu privire la demografie 
ar trebui să fie în concordanţă cu 
informaţiile relevante colectate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind statisticile 
comunitare din domeniul migraţiei şi 
protecţiei internaţionale şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al 
Consiliului privind elaborarea de statistici 
cu privire la lucrătorii străini şi cu cele din 
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor.

(11) Informaţiile cu privire la demografie 
ar trebui să fie compatibile cu informaţiile 
relevante colectate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind statisticile 
comunitare din domeniul migraţiei şi 
protecţiei internaţionale şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al 
Consiliului privind elaborarea de statistici 
cu privire la lucrătorii străini şi cu cele din 
Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „rezidenţi permanenţi” înseamnă 
toate persoanele care au reşedinţa legală 
permanentă într-un stat membru la 
momentul de referinţă;

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „regional” are acelaşi înţeles ca la 
articolul 2 litera (g) din Regulamentul 
(CE) nr. 763/2008; pentru ţările care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, 
acesta înseamnă regiunile statistice la 
nivelul 1, 2 sau 3, astfel cum s-a convenit 
între aceste state şi Comisie (Eurostat), în 
conformitate cu versiunea aplicabilă la 
momentul de referinţă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „populaţia în mod obişnuit rezidentă” 
înseamnă toate persoanele care au reşedinţa 
obişnuită în statele membre la timpul de 
referinţă;

(c) „populaţie rezidentă temporar” 
înseamnă toate persoanele care au reşedinţa 
temporară într-un stat membru la 
momentul de referinţă;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reşedinţă obişnuită” are acelaşi înţeles 
ca la articolul 2 litera (d) primul paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 763/2008; se 
consideră că au reşedinţă obişnuită în zona 

(d) „reşedinţă permanentă” are acelaşi 
înţeles ca „reşedinţă obişnuită”, deoarece 
acest termen este definit la articolul 2 
litera (d) primul paragraf din Regulamentul 
(CE) nr. 763/2008; se consideră că au 
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geografică în cauză doar persoanele care: reşedinţă permanentă în zona geografică în 
cauză doar persoanele care:

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) au locuit la locul lor de reşedinţă 
obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel 
puţin 12 luni înainte de data de referinţă; 
sau

(i) au locuit la locul lor de reşedinţă o 
perioadă neîntreruptă de cel puţin cinci ani
înainte de data de referinţă; sau

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) au sosit la locul lor de reşedinţă 
obişnuită cu cel mult 12 luni înainte de 
data de referinţă, cu intenţia de a rămâne 
pentru cel puţin un an.

(ii) au sosit la locul lor de reşedinţă cu cel 
mult cinci ani înainte de data de referinţă, 
cu intenţia de a rămâne pentru cel puţin 
cinci ani.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La aplicarea definiţiei pentru „reşedinţă 
obişnuită”, statele membre tratează 

eliminat
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cazurile speciale astfel cum se prevede în 
anexa la Regulamentul (CE) 
nr. 1201/2009.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „apartenenţă etnică” înseamnă 
identificarea etnoculturală cu o limbă sau
cu o cultură, inferioară cetăţeniei;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populaţie, 
astfel cum se menţionează la articolul 2 
literele (c) şi (d), la momentul de referinţă. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanţele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) şi (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populaţia la locul de reşedinţă legal sau 
înregistrat la momentul de referinţă; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporţionale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populaţia 
menţionată la articolul 2 literele (c) şi (d).

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populaţie, 
astfel cum se menţionează la articolul 2 
literele (c) şi (d), la momentul de referinţă. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanţele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) şi (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populaţia la locul de reşedinţă permanent
sau înregistrat la momentul de referinţă; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporţionale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populaţia 
menţionată la articolul 2 literele (c) şi (d).

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre utilizează aceeaşi 
definiţie pentru populaţie pentru toate 
nivelurile naţional şi regional, conform 
definiţiei de la articolul 2 alineatele (a) şi
(b). 

(3) Statele membre utilizează aceeaşi 
definiţie pentru populaţie pentru toate 
nivelurile naţionale, conform definiţiei de 
la articolul 2 alineatul (a), şi pentru 
nivelurile locale. 

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul votului cu majoritate calificată 
în Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populaţia 
totală la nivel naţional în raport cu timpul 
de referinţă, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 2 litera (c), în termen de opt luni 
de la sfârşitul anului de referinţă. În sensul 
prezentului articol, statele membre nu 
furnizează date privind populaţia la locul 
de reşedinţă legal sau înregistrat la 
momentul de referinţă.

1. În scopul votului cu majoritate calificată 
în Consiliu, statele membre furnizează 
Comisiei (Eurostat) date privind populaţia 
totală la nivel naţional în raport cu timpul 
de referinţă, astfel cum sunt menţionate la 
articolul 2 litera (c), în termen de opt luni 
de la sfârşitul anului de referinţă. 

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Momentul de referinţă pentru datele 
referitoare la populaţie este miezul nopţii 

(1) Momentul de referinţă pentru datele 
referitoare la populaţie este ora 00.00 din 
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din data de 31 decembrie. data de 1 ianuarie.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Primul moment de referinţă care este 
luat în considerare în sensul prezentului 
regulament este anul 2013. Ultimul 
moment de referinţă este 2027.

(3) Primul moment de referinţă care este 
luat în considerare în sensul prezentului 
regulament este anul 2014. Ultimul 
moment de referinţă este 2028.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că datele 
referitoare la populaţie, astfel cum se 
prevede la articolul 3 din prezentul 
regulament, sunt în concordanţă cu cele 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 862/2007.

(5) Statele membre se asigură că datele 
referitoare la populaţie, astfel cum se 
prevede la articolul 3 din prezentul 
regulament, sunt în concordanţă cu cele 
prevăzute la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 862/2007 şi că sunt însoţite de 
date, la nivel naţional şi local, referitoare 
la persoane, familii şi gospodării, inclusiv 
caracteristicile lor demografice, 
sociologice şi culturale, cum ar fi 
condiţiile de locuit.

Or. en


