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Quadro comum para as estatísticas europeias respeitantes às pessoas e aos 
agregados domésticos ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 16 de abril de 2019, sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro 
comum para as estatísticas europeias respeitantes às pessoas e aos agregados domésticos, 
com base em dados individuais recolhidos a partir de amostras (COM(2016)0551 – C8-
0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2016)0551),

– 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 (C8-0345/2016),

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

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Parlamento sueco, no âmbito 
do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio 
da subsidiariedade,

– Tendo em conta o acordo provisório aprovado pela comissão competente, nos termos do 
artigo 69.º-F, n.º 4, do seu Regimento, e o compromisso assumido pelo representante do 
Conselho, em carta de 29 de março de 2019, de aprovar a posição do Parlamento, nos 
termos do artigo 294.º, n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A8-
0247/2017),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;



2. Toma conhecimento da declaração da Comissão anexa à presente resolução;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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



P8_TC1-COD(2016)0264

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 16 de abril de 2019 
tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) 2019/... do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um regime comum das estatísticas europeias respeitantes às 
pessoas e aos agregados domésticos, com base em dados individuais recolhidos a partir 
de amostras, que altera os Regulamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) n.º 452/2008 e (CE) n.º 
1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga o Regulamento (CE) n.º 
1177/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 577/98 do 
Conselho

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 
Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (UE) 2019/1700.)



ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração da Comissão relativamente ao artigo 14.º, n.º 2, sobre a cooperação com as 

agências da União

A fim de assegurar a coerência e a comparabilidade das estatísticas sociais europeias, a 

Comissão irá reforçar a cooperação com as agências da União, em conformidade com o 

artigo 14.º, n.º 2, e os considerandos que lhe estão associados (12 e 33). Esta cooperação 

reforçada abrangerá técnicas estatísticas, metodologia e qualidade, bem como novos 

instrumentos e fontes de dados.


