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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk 
befolkningsstatistik
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0903),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0518/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 
av den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts) måste all 
statistik som sänds från medlemsstaterna 
till kommissionen och som är uppdelad på 
territoriella enheter använda 
Nuts-nomenklaturen. För att jämförbar 
regional statistik ska kunna utarbetas bör 
de territoriella enheterna därför stämma 

utgår
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överens med Nuts-nomenklaturen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av 
dessa rapporter och den regelbundna 
övervakningen av 
befolkningsutvecklingen och eventuella 
framtida demografiska utmaningar i EU:s 
regioner, däribland olika typer av 
regioner såsom gränsregioner, 
storstadsregioner, landsbygdsregioner 
samt bergs- och öregioner, krävs årliga 
regionala uppgifter på Nuts 3-nivå.
Eftersom den åldrande befolkningen 
uppvisar stora regionala skillnader måste 
Eurostat regelbundet utarbeta regionala 
prognoser för att komplettera den bild 
som finns av befolkningssituationen i 
Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara 
konsistenta med de relevanta uppgifter 
som samlas in i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om 
gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd och om upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om 
utarbetande av statistik beträffande 
utländska arbetstagare samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om 
folk- och bostadsräkningar.

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara 
förenliga med de relevanta uppgifter som 
samlas in i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om 
gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd och om upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om 
utarbetande av statistik beträffande 
utländska arbetstagare samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om 
folk- och bostadsräkningar

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Arikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) fast bosatta: alla personer som har 
sin lagliga fasta bosättning i en 
medlemsstat vid referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regional: samma betydelse som i 
artikel 2 g i förordning (EG) nr 763/2008;

utgår
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för länder som inte är medlemmar av 
Europeiska unionen betyder det de 
statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 
enligt överenskommelse mellan de 
länderna och kommissionen (Eurostat), 
enligt den version som gällde vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stadigvarande bosatta: alla personer 
som har sin stadigvarande bosättning i en 
medlemsstat vid referenstidpunkten.

tillfälligt bosatta: alla personer som har sin 
tillfälliga bosättning i en medlemsstat vid 
referenstidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – punkt 1 –inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) stadigvarande bosättning: samma 
betydelse som i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast 
följande personer ska anses vara 
stadigvarande bosatta i det geografiska 
området i fråga:

(d) fast bosättning: samma betydelse som 
”stadigvarande bosättning” såsom termen 
definieras i artikel 2 d första stycket i 
förordning (EG) nr 763/2008. Endast 
följande personer ska anses vara fast
bosatta i det geografiska området i fråga:

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – punkt 1 –led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i. De som utan avbrott bott på platsen för 
sin stadigvarande bosättning under minst 
tolv månader före referenstidpunkten, eller

i. De som utan avbrott bott på platsen för 
sin bosättning under minst fem år före 
referenstidpunkten, eller

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – punkt 1 –led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de som anlänt till platsen för sin 
stadigvarande bosättning under de 
tolv månader som föregick 
referenstidpunkten med avsikten att stanna 
där i åtminstone ett år.

ii) de som anlänt till platsen för sin 
bosättning under de fem år som föregick 
referenstidpunkten med avsikten att stanna 
där i åtminstone fem år.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna tillämpar 
definitionen av stadigvarande bosättning 
ska de behandla specialfall på det sätt som 
anges i bilagan till kommissionens 
förordning (EG) nr 1201/2009.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) etnisk tillhörighet: etnisk kulturell 
identifikation, på en lägre nivå än 
medborgarskap, med ett språk eller en 
kultur.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om den fasta 
eller folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nationella 

3. Medlemsstaterna ska använda samma 
definition av befolkning för alla nationella 
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och regionala nivåer som anges i 
artikel 2 a och b.

nivåer som anges i artikel 2 a och lokala 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång. Vid tillämpningen av 
denna artikel ska medlemsstaterna inte 
lämna uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med 
kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna 
till kommissionen (Eurostat) lämna 
uppgifter om totalbefolkningen på nationell 
nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med 
artikel 2 c, inom åtta månader från 
referensårets utgång.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Referenstidpunkten för 
befolkningsuppgifter ska vara midnatt den 
31 december.

1. Referenstidpunkten för 
befolkningsuppgifter ska vara kl. 00.00 den 
1 januari.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den första referenstidpunkt som ska 
beaktas vid tillämpningen av denna 
förordning ska vara 2013. Den sista 
referenstidpunkten ska vara 2027.

3. Den första referenstidpunkt som ska 
beaktas vid tillämpningen av denna 
förordning ska vara 2014. Den sista 
referenstidpunkten ska vara 2028.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att de 
befolkningsuppgifter som krävs enligt 
artikel 3 i denna förordning är konsistenta 
med dem som krävs enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 862/2007.

5 Medlemsstaterna ska se till att de 
befolkningsuppgifter som krävs enligt 
artikel 3 i denna förordning är konsistenta 
med dem som krävs enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 862/2007, och 
kompletterade med uppgifter på nationell 
och lokal nivå om enskilda, familjer och 
hushåll, inklusive deras demografiska, 
sociologiska och kulturella förhållanden, 
såsom bostadsförhållanden.

Or. en


