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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This opinion for the Committee on Employment and Social Affairs concerns the Commission 
proposal for a European Parliament and Council regulation on population and housing 
censuses (COM(2007)0069), to be adopted under the codecision procedure 
(2007/0032(COD)). 
The main aim of the draft regulation is to clarify and make comparable the data collected in 
censuses carried out in the individual Member States of the European Union, in particular 
with regard to housing. 

The provision by the Member States of coherent, complete and reliable data is essential to the 
development of credible indicators giving an accurate assessment of the socio-economic 
situation at regional, national and European Union level. 
The importance of reference dates for the collected data and Member States' punctuality in 
transmitting data to the Commission (Eurostat) should also be stressed in this regard, as only 
when  data relating to the same period of time is available for each territorial unit 
simultaneously can we genuinely compare information and produce reliable overviews and 
analyses. 

The rapporteur rightly stresses the need to harmonise the system for providing data based on 
common standards applicable to all Member States and mentions the technical and procedural 
difficulties encountered in the process. 
It should also be borne in mind that these statistics and overviews on population structure and 
characteristics constitute a fundamental indicator in the planning and monitoring of cohesion 
policy and in assessing the effectiveness of the implementation of the Structural Fund. The 
classification of regions for the purpose of this very fund is based on data concerning the 
populations of those regions, meaning that there are direct financial consequences both for 
regions and for Member States
The proposal for a regulation under discussion in this opinion concerns issues that are 
fundamental to the development of regional and cohesion policy. 
It should also be underlined that, while census data concerning people's place of usual 
residence is integral to assessing the housing situation, in the case of analyses of other aspects 
the focus should be on other data, for example country of citizenship, sex, age or number of 
children.  
Some concepts are not clearly defined in the draft regulation, such as 'place of usual 
residence', which should refer to a specific period of time preceding the reference point, i.e. 
the date of the census. Attention should also be given to the accuracy of the translations of the 
text.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul1
Considerentul 3

(3) Astfel de date ar trebui să se refere la un 
anumit an ce urmează a fi menţionat, astfel 
încât în compararea datelor între statele 
membre să se utilizeze cât mai judicios 
aceste date.

(3) Datele utilizate ar trebui să se refere la 
acelaşi an de referinţă, astfel încât să se
asigure comparabilitatea datelor furnizate 
de statele membre şi să se redacteze
prezentări generale fiabile la nivelul 
Uniunii.

Justificare

This rewording is intended to make clear the link between the need for data to be provided for 
the same reference year and the basic requirement for comparability with regard to the 
overviews produced at Community level.

Amendamentul 2
Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(c) „domiciliul habitual” se referă la locul în 
care o persoană îşi petrece în mod normal 
perioada de odihnă zilnică, independent de 
absenţele temporare în scopul recreării, al 
vacanţei, al vizitelor la prieteni şi rude, al 
afacerilor, al tratamentului medical sau al 
pelerinajelor religioase; sau, în lipsa 
acestuia, locul domiciliului legal sau 
înregistrat;

(c) „domiciliul habitual” se referă la locul în 
care, în cele şase luni premergătoare datei 
de referinţă, o persoană îşi petrece în mod 
normal perioada de odihnă zilnică, 
independent de absenţele temporare în 
scopul recreării, al vacanţei, al vizitelor la 
prieteni şi rude, al afacerilor, al 
tratamentului medical sau al pelerinajelor 
religioase; sau, în lipsa acestuia, locul 
domiciliului legal sau înregistrat;

Justificare

The concept of 'place of usual residence' requires further clarification and the inclusion of a 
timeframe to ensure that people's answers genuinely refer to their usual place of residence.

Amendamentul 3
Articolul 3

Statele membre trebuie să prezinte Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populaţie şi 
locuinţe, incluzând caracteristici determinate 

Statele membre trebuie să prezinte Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populaţie şi 
locuinţe, incluzând caracteristici determinate 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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demografice, sociale, economice şi de 
locuinţă ale persoanelor individuale, ale 
gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale 
clădirilor la nivel naţional şi regional, astfel 
cum se prevede în anexă.

demografice, sociale, economice şi de 
locuinţă ale persoanelor individuale, ale 
gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale 
clădirilor la nivel naţional şi regional, astfel 
cum se prevede în anexă, asigurându-se de 
fiabilitatea şi calitatea datelor furnizate şi 
garantând că sunt punctuale în 
comunicarea acestora.

Justificare

The basic criteria for the data collected should be explicitly mentioned at the outset.

Amendamentul 4
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să asigure că 
sursele de date şi metodologia folosite 
pentru a se conforma cu cerinţele prezentului 
regulament întrunesc caracteristicile 
esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi 
ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat 
posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

(2) Statele membre trebuie să asigure că 
sursele de date şi metodologia folosite 
pentru a se conforma cu cerinţele prezentului 
regulament întrunesc caracteristicile 
esenţiale ale recensămintelor populaţiei şi 
ale locuinţelor la nivelul cel mai ridicat 
posibil, astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1), permiţând furnizarea unor 
date care sunt cât mai coerente, mai 
complete şi mai fiabile posibil. 

Justificare

The basic quality criteria for the data provided should be stressed, as this is a precondition 
for the drawing-up of reliable overviews and comparisons of data at Community level.

Amendamentul 5
Anexă punctul 1.3.2. a opta liniuţă

- Data (datele): i) primei căsătorii şi ii) 
actualei căsătorii a femeii

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 6
Anexă punctul 1.3.2. a noua liniuţă

- Data (datele): i) primei legături bazate pe 
consimţământul mutual şi ii) actualei 
legături bazate pe consimţământul mutual a 

- Data (datele): i) primei legături neoficiale
şi ii) actualei legături neoficiale a femeii
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femeii

Justificare

The terminology used in this paragraph is inappropriate. The text also needs to be simplified 
for greater clarity.
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