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Emenda 6
Ana Miranda

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.

(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, 
kif ukoll fatti oħra bħall-movimenti 
migratorji intra-Ewropej tal-popolazzjoni 
żagħżugħa fl-età tax-xogħol, juru
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. Ta' min ukoll li tiġi 
evalwata l-possibbiltà li jsiru studji tar-
reġjuni NUTS I għal suġġetti speċifiċi li 
jistgħu jaffettwaw lil dawn ir-reġjuni.

Or. es

Emenda 7
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dejta ta' statistika annwali dwar id-
demografija hija fundamentali għall-istudju 
u d-definizzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ linji 
politiċi, b'mod partikolari rigward 
kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi, fuq livell 
nazzjonali u reġjonali. L-istatistika dwar il-
popolazzjoni hija denominatur importanti 
għal medda wiesgħa ta' indikaturi.

(8) Id-dejta ta' statistika annwali dwar id-
demografija hija fundamentali għall-istudju 
u d-definizzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ linji 
politiċi, b'mod partikolari rigward 
kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
territorjali, fuq livell nazzjonali u 
reġjonali. L-istatistika dwar il-popolazzjoni 
hija denominatur importanti għal medda 
wiesgħa ta' indikaturi, bħall-"indiċi ta' 
vulnerabilità demografika", b'mod 
partikolari biex jiġu studjati l-iżvantaġġi 
demografiċi gravi u permanenti ta' ċerti 
reġjuni tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 8
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-istatistika demografika dwar il-
popolazzjoni ssawwar komponent 
essenzjali għall-istima tat-total tal-
popolazzjoni fil-qafas tas-Sistema Ewropea 
tal-Kontabbiltà (ESA).

(9) L-istatistika demografika dwar il-
popolazzjoni ssawwar komponent 
essenzjali għall-istima tat-total tal-
popolazzjoni fil-qafas tas-Sistema Ewropea 
tal-Kontabbiltà (ESA). L-aġġornament u t-
trattament tad-dejta jikkostitwixxu 
element importanti għall-elaborazzjoni 
tal-istatistika fil-livell Ewropew.

Or. es

Emenda 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



AM\906443MT.doc 5/8 PE492.625v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tkun żgurata l-kwalità, b’mod 
partikolari l-komparabbiltà, tad-dejta 
pprovduta mill-Istati Membri u biex ikunu 
jistgħu jinġabru deskrizzjonijiet ġeneriċi ta' 
min jafdahom fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea, id-dejta użata għandha tkun 
imsejsa fuq l-istess kunċetti u tirreferi 
għall-istess data ta' referenza jew perjodu.

(10) Jirriżulta li d-dejta statistika mogħtija 
mill-Istati Membri mhux dejjem tinġabar 
skont l-istess metodoloġija; sabiex tkun 
żgurata l-kwalità, b’mod partikolari l-
komparabbiltà, tad-dejta pprovduta mill-
Istati Membri u biex ikunu jistgħu jinġabru 
deskrizzjonijiet ġeneriċi ta' min jafdahom 
fil-livell tal-Unjoni Ewropea, id-dejta użata 
għalhekk għandha tkun imsejsa fuq l-istess 
kunċetti u tirreferi għall-istess data ta' 
referenza jew perjodu.

Or. lt

Emenda 10
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
b'kompetenzi leġiżlattivi għandhom ikunu 
soġġetti għall-istess kriterji meta 
jikkollaboraw fl-iżvilupp, il-produzzjoni u 
t-tixrid ta' statistika Ewropea.

Or. es

Emenda 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "dejta validata tfisser dejta li tissodisfa (h) "dejta validata tfisser dejta statistika li 
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sensiela ta' kriterji ta' kwalità għall-ġbir 
tad-dejta, inklużi l-verifiki kollha 
magħmula f'termini tal-kwalità tad-dejta li 
għandha tiġi ppubblikata jew li diġà ġiet 
ippubblikata.

tissodisfa sensiela ta' kriterji ta' kwalità 
għall-ġbir tad-dejta, inklużi l-verifiki 
kollha magħmula f'termini tal-kwalità tad-
dejta li għandha tiġi ppubblikata jew li diġà 
ġiet ippubblikata.

Or. lt

Emenda 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
statistika 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 statistika 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).

Or. lt

Emenda 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta għandha tkun imsejsa fuq is-sorsi Id-dejta għandha tkun imsejsa fuq is-sorsi 
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ta’ dejta magħżula mill-Istat Membru skont 
il-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali. Għandhom 
jintużaw metodi ta' stima statistikali b'bażi 
xjentifika u ddokumentati sew fejn xieraq.

ta’ dejta magħżula mill-Istat Membru skont 
il-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali. Għandhom 
jintużaw metodi ta' stima statistikali b'bażi 
xjentifika u ddokumentati sew fejn xieraq.
Mhuwiex possibbli li jiġu applikati metodi 
jew li wieħed joqgħod fuq sorsi li 
jippermettu li tiġi stabbilita, direttament 
jew indirettament, l-identità tar-residenti. 

Or. lt

Emenda 14
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta għandha tkun imsejsa fuq is-sorsi 
ta’ dejta magħżula mill-Istat Membru skont 
il-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali. Għandhom 
jintużaw metodi ta' stima statistikali b'bażi 
xjentifika u ddokumentati sew fejn xieraq.

Id-dejta għandha tkun imsejsa fuq is-sorsi 
ta’ dejta magħżula mill-Istat Membru skont 
il-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali. Għandhom 
jintużaw metodi ta' stima statistikali b'bażi 
xjentifika u ddokumentati sew fejn xieraq.
Ta' min ukoll li jiġu promossi miżuri ta' 
konverġenza meta jintgħażlu dawn il-
metodi fl-Istati Membri differenti.

Or. es

Emenda 15
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
kwalità tad-dejta trażmessa.

1. L-Istati Membri għandhom l-obbligu li
jiżguraw il-kwalità tad-dejta trażmessa.

Or. ro
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