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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din l-opinjoni għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tikkonċerna l-proposta tal-
Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u d-djar (COM(2007)0069), li għandha tkun adottata skond il-proċedura ta' 
kodeċiżjoni (2007/0032(COD)). 
L-għan prinċipali ta' l-abbozz ta' regolament huwa li jiċċara u  jagħmel komparabbli d-dejta 
miġbura fiċ-ċensimenti mwettqa fl-Istati Membri individwali ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikulari rigward id-djar.  

Il-forniment min-naħa ta' l-Istati Membri ta' dejta koerenti, kompleta u affidabbli huwa 
essenzjali għall-iżvilupp ta' indikaturi kredibbli li jagħtu evalwazzjoni preċiża tas-sitwazzjoni 
soċjo-ekonomika fil-livelli reġjonali, nazzjonali u ta' l-Unjoni Ewropea. 
L-importanza ta' dati ta' riferenza għad-dejta miġbura u l-puntwalità min-naħa ta' l-Istati 
Membri fit-trażmissjoni tad-dejta lill-Kummissjoni (Eurostat) għandha tkun ukoll enfasizzata 
f'dan ir-rigward, ladarba huwa biss meta tkun disponibbli dejta relatata ma' l-istess perjodu ta' 
żmien għal kull unità territorjali fl-istess ħin nistgħu ġenwinament nqabblu l-informazzjoni u 
nipproduċu kwadri ġenerali u analiżi ta' min joqgħod fuqhom.  

Ir-rapporteur jenfasizza bir-raġun il-bżonn li tkun armonizzata s-sistema għall-forniment tad-
dejta bbażata fuq standards komuni applikabbli għall-Istati Membri kollha u jsemmi d-
diffikultajiet tekniċi u proċedurali li ħarġu waqt il-proċess.  
Wieħed għandu wkoll iżomm f'moħħu li dawn l-istatistiċi u l-kwadri ġenerali ta' l-istruttura u 
l-karatteristiċi tal-popolazzjoni jikkostitwixxu indikatur fundamentali fl-ippjanar u l-
monitoraġġ tal-politika ta' koeżjoni u fl-evalwazzjoni ta' l-effettività ta' l-implimentazzjoni 
tal-Fond Strutturali. Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni għall-għanijiet ta' propju dan il-fond hija 
bbażata fuq dejta li tikkonċerna l-popolazzjonijiet ta' dawk ir-reġjuni, jiġifieri li hemm 
konsegwenzi finanzjarji diretti kemm għar-reġjuni u kemm għall-Istati Membri. 
Il-proposta għal regolament li qed tkun diskussa f'din l-opinjoni tikkonċerna kwistjonijiet li 
huma fundamentali għall-iżvilupp ta' politika reġjonali u ta' koeżjoni.    
Għandu jkun enfasizzat ukoll, li waqt li d-dejta taċ-ċensiment dwar il-post tar-residenza tas-
soltu hija integrali biex tkun evalwata s-sitwazzjoni tad-djar, fil-każ ta' analiżi ta' aspetti oħra 
l-enfasi għandha ssir fuq dejta oħra, pereżempju l-pajjiż taċ-ċittadinanza, is-sess, l-età jew 
numru ta' tfal.   
Xi kunċetti m'humiex iddefiniti b'mod ċar fl-abbozz ta' regolament, bħall-'post tar-residenza 
tas-soltu', li għandu jirreferi għal perjodu speċifiku ta' żmien qabel il-punt ta' riferenza, 
jiġifieri d-data taċ-ċensiment.  Għandha tingħata wkoll attenzjoni għall-preċiżjoni tat-
traduzzjonijiet tat-test.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 3

(3) Sabiex isir użu f’waqtu tad-data fit-
tqabbil bejn l-Istati Membri, din id-data 
għandha tirreferi għal sena partikolari li 
għadha trid tingħata;

(3) Sabiex jiżgura l-komparabilità tad-dejta 
fornuta mill-Istati Membri u għall-kwadri 
ġenerali affidabbli li għandhom jkunu 
ikkumpilati fil-livell ta' Unjoni, id-dejta 
użata għandha tirreferi għall-istess sena ta' 
referenza;

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla fit-test għandha l-iskop li turi rabta ċara bejn il-ħtieġa ta' dejta li għandha tkun 
fornuta għall-istess sena ta' referenza u l-bżonn bażiku għall-komparabilità rigward kwadri 
ġenerali kkumpilati fil-livell komunitarju. 

Emenda 2
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (c)

(c) "residenza tas-soltu" tfisser il-post li fih 
persuna normalment tqatta’ l-perjodu tal-
mistrieħ tagħha ta’ kuljum, irrispettivament 
minn assenzi temporanji għal għanijiet ta’ 
rikreazzjoni, vakanza, żjarat lill-ħbieb u l-
qraba, negozju, kura medika jew 
pellegrinaġġ reliġjuż; jew, jekk mhux 
disponibbli, il-post ta' residenza legali jew 
reġistrat;

(c) "residenza tas-soltu" tfisser il-post li fih, 
fis-sitt xhur qabel il-punt ta' referenza, 
persuna normalment tqatta’ l-perjodu tal-
mistrieħ tagħha ta’ kuljum, irrispettivament 
minn assenzi temporanji għal għanijiet ta’ 
rikreazzjoni, vakanza, żjarat lill-ħbieb u l-
qraba, negozju, kura medika jew 
pellegrinaġġ reliġjuż; jew, jekk mhux 
disponibbli, il-post ta' residenza legali jew 
reġistrat;

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-'post tar-residenza tas-soltu'  jeħtieġ li jkun iċċarat aktar u li jinkludi  perjodu 
ta' żmien biex ikun żgurat li r-risposti tan-nies jirreferu ġenwinament għall-post tar-residenza 
tas-soltu tagħhom.  

Emenda 3
Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni (Eurostat) data dwar il-

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni (Eurostat) dejta dwar il-



PA\684505MT.doc 5/6 PE394.006v01-00

MT

popolazzjoni u d-djar li tkopri karatteristiċi 
determinati demografiċi, soċjali, ekonomiċi 
u dwar id-djar ta’ individwi, familji, djar, 
unitajiet ta’ l-għixien u bini fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali kif stipulati fl-Anness.

popolazzjoni u d-djar li tkopri karatteristiċi 
determinati demografiċi, soċjali, ekonomiċi 
u dwar id-djar ta’ individwi, familji, djar, 
unitajiet ta’ l-għajxien u bini fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali kif stipulati fl-Anness, 
waqt li jkunu ċerti mill-affidabilità u l-
kwalità tad-dejta fornuta u jiżguraw li 
jkunu puntwali meta jiġu biex 
jippreżentawha. 

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji fundamentali għad-dejta miġbura għandhom jissemmew b'mod espliċitu mill-ewwel.

Emenda 4
Artikolu 4, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sorsi tad-data u l-metodoloġija użati sabiex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-
regolament jilħqu kemm jista' jkun l-fatturi 
essenzjali taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u 
d-djar kif definiti fl-Artikolu 2 (1).

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sorsi tad-dejta u l-metodoloġija użati sabiex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-
regolament jilħqu kemm jista' jkun l-fatturi 
essenzjali taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u 
d-djar kif definiti fl-Artikolu 2 (1),  u 
jippermettu l-forniment ta' dejta li tkun 
koerenti, kompleta u affidabbli kemm jista' 
jkun .

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji fundamentali rigward il-kwalità għad-dejta fornuta għandhom ikunu enfasizzati 
minħabba li din hija prekundizzjoni biex ikunu kkumpilati kwadri ġenerali affidabbli u biex 
isir tqabbil ta' dejta fil-livell Komunitarju. 

Emenda 5
Anness, punt 1.3.2., inċiż 8

- Data (Dati) ta’ żwieġ(ijiet) legali ta’ nisa li 
qatt iżżewġu: (i) l-ewwel żwieġ u (ii) iż-
żwieġ attwali

- Data (Dati) ta’ żwieġ(ijiet) legali ta’ nisa 
iżżewġu: (i) l-ewwel żwieġ u (ii) iż-żwieġ 
attwali

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara t-test billi tagħmlu aktar sempliċi u tneħħi kliem 
żejda. 
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Emenda 6
Anness, punt 1.3.2., inċiż 9

- Data (Dati) tal-bidu ta’ l-unjoni(jiet) 
konsenswali ta’ nisa li qatt kienu f'unjoni 
konsenswali: (i) l-ewwel unjoni 
konsenswali u (ii) l-unjoni konsenswali
attwali

- Data (Dati) tal-bidu ta’ l-unjoni(jiet) 
informali ta’ nisa: (i) l-ewwel unjoni 
informali u (ii) l-unjoni informali attwali

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata f'dan il-paragrafu mhix xierqa. It-test ukoll jeħtieġ li jkun issimplikat 
biex ikun iktar ċar.
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