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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0069)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0078/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Απαιτούνται περιοδικά στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και τα 
κύρια οικογενειακά, κοινωνικά, 
οικονομικά και στεγαστικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων για τη μελέτη 
και τη χάραξη της περιφερειακής και 
κοινωνικής πολιτικής που επηρεάζει 
ιδιαίτερους τομείς της Κοινότητας.

(2) Απαιτούνται περιοδικά στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και τα 
κύρια οικογενειακά, κοινωνικά, 
οικονομικά και στεγαστικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων για τη μελέτη 
και τη χάραξη της περιφερειακής και 
κοινωνικής πολιτικής που επηρεάζει 
ιδιαίτερους τομείς της Κοινότητας. 
Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη συλλογής
λεπτομερών στεγαστικών πληροφοριών

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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προς στήριξη διαφόρων κοινοτικών
δραστηριοτήτων όπως η προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και η 
παρακολούθηση της κοινωνικής συνοχής 
σε περιφερειακό επίπεδο, ή η προστασία 
του περιβάλλοντος και η προαγωγή της 
ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίσει τους όρους για την 
αναπροσαρμογή των ορισμών, την 
καθιέρωση των περαιτέρω ετών αναφοράς 
και τη θέσπιση του προγράμματος των 
στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων. 
Καθόσον τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ,

(8) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίσει τους όρους για την 
καθιέρωση των επακόλουθων ετών 
αναφοράς και τη θέσπιση του 
προγράμματος των στατιστικών στοιχείων 
και μεταδεδομένων. Καθόσον τα μέτρα 
αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αφορούν 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ,

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) "πληθυσμός": ο εθνικός και 
περιφερειακός πληθυσμός στη συνήθη 
κατοικία του κατά την ημερομηνία 
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2·

α) "πληθυσμός": ο εθνικός και 
περιφερειακός πληθυσμός στη συνήθη 
κατοικία του κατά την ημερομηνία 
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1·

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) "στέγαση": μονάδες και κτίρια 
στέγασης καθώς και η σχέση μεταξύ του 
πληθυσμού και των οικιστικών περιοχών 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατά 
την ημερομηνία αναφοράς. "Κτίρια": τα 
κτίρια τα οποία πράγματι ή εν δυνάμει

β) "στέγαση": ενδιαιτήματα και κτίρια 
καθώς και στεγαστικές ρυθμίσεις και η 
σχέση μεταξύ του πληθυσμού και των 
οικιστικών περιοχών σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. "Κτίρια": τα
μόνιμα κτίρια τα οποία περιλαμβάνουν
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περιλαμβάνουν μονάδες στέγασης· ενδιαιτήματα προς ανθρώπινη διαμονή, ή 
συμβατικοί τόποι διαμονής που 
επιφυλάσσονται για εποχιακή ή 
δευτερεύουσα χρήση ή είναι κενοί·

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

δ) "ημερομηνία αναφοράς": η ημερομηνία 
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του 
αντίστοιχου κράτους μέλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού·

δ) "ημερομηνία αναφοράς": η ημερομηνία 
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του 
αντίστοιχου κράτους μέλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού·

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (η)

(η) "ανώνυμα μικροδεδομένα": ατομικά 
στατιστικά μητρώα τα οποία έχουν 
τροποποιηθεί προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί, σύμφωνα με την 
τρέχουσα βέλτιστη πρακτική, ο κίνδυνος 
αναγνώρισης των στατιστικών μονάδων 
με τις οποίες σχετίζονται.

διαγράφεται

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί 
να αναπροσαρμόσει τους ορισμούς της 
παραγράφου 1, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 8
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στοιχεία σχετικά με τον 
πληθυσμό και τη στέγαση τα οποία 
καλύπτουν καθορισμένα δημογραφικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και στεγαστικά

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στοιχεία σχετικά με τον 
πληθυσμό τα οποία καλύπτουν 
καθορισμένα δημογραφικά, κοινωνικά και
οικονομικά χαρακτηριστικά προσώπων, 



PE 388.663v01-00 8/18 PR\666905EL.doc

EL

χαρακτηριστικά ατόμων, οικογενειών, 
νοικοκυριών, μονάδων και κτιρίων 
στέγασης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα.

οικογενειών και νοικοκυριών, καθώς και 
σχετικά με τη στέγαση σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, όπως παρατίθενται 
στο παράρτημα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, Τίτλος

Πηγές στοιχείων και ποιότητα Πηγές στοιχείων

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (νέο)

(εα) συνδυασμός απογραφής βάσει 
μητρώων και δειγματοληπτικής έρευνας 
και συμβατικής απογραφής·

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πηγές των στοιχείων και η μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 
επιτευχθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού πληρούν τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά των απογραφών 
πληθυσμού και στέγασης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πηγές των στοιχείων και η μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 
επιτευχθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού πληρούν τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά των απογραφών 
πληθυσμού και στέγασης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχείο (ζ), 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων 
και μεταδεδομένων. Η Επιτροπή 
(Eurostat), σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών και τους 
διεθνείς οργανισμούς, παρέχουν 
μεθοδολογικές συστάσεις και απαιτήσεις 

διαγράφεται
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με σκοπό να διασφαλίσουν την ποιότητα 
των παραγόμενων στοιχείων και 
μεταδεδομένων, ιδίως δε τις συστάσεις 
της συνδιάσκεψης ευρωπαίων 
στατιστικολόγων για τις απογραφές 
πληθυσμού και στέγασης.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με 
τις πηγές στοιχείων που χρησιμοποίησαν, 
τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις 
συγκεκριμένες πηγές και τον αντίκτυπο 
των επιλεγμένων πηγών στοιχείων στην 
ποιότητα των στατιστικών (έκθεση 
σχετικά με την ποιότητα). Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη αναφέρουν το 
βαθμό στον οποίο οι επιλεγείσες πηγές 
στοιχείων και η επιλεγείσα μεθοδολογία 
πληρούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των 
απογραφών πληθυσμού και στέγασης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1.

διαγράφεται

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα 
την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις 
αναθεωρήσεις και διορθώσεις των 
στατιστικών που παρέχουν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό καθώς και για 
οποιαδήποτε αλλαγή στις μεθόδους και 
στις πηγές στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν.

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα 
την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις 
αναθεωρήσεις και διορθώσεις των 
στατιστικών που παρέχουν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό καθώς και για 
οποιαδήποτε αλλαγή στις μεθόδους και 
στις πηγές στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την κοινοποίηση των 
αναθεωρημένων στοιχείων.

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 6
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6. Η Επιτροπή καθορίζει το περιεχόμενο 
της έκθεσης σχετικά με την ποιότητα 
καθώς και τα ποιοτικά κριτήρια για την 
παραγωγή και τη διάδοση των στοιχείων 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) επικυρωμένα 
στοιχεία και μεταδεδομένα, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
κυρίως στην αρχή κάθε δεκαετίας.

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει μια 
ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα 
στοιχεία του (ημερομηνία αναφοράς). Η 
εν λόγω ημερομηνία αναφοράς πρέπει να 
βρίσκεται εντός έτους το οποίο 
καθορίζεται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό (έτος αναφοράς). Πρώτο έτος 
αναφοράς είναι το 2011. Η Επιτροπή 
καθορίζει τα επόμενα έτη αναφοράς 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.
Τα έτη αναφοράς βρίσκονται κοντά στις 
αρχές κάθε δεκαετίας.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει μια 
ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα 
στοιχεία του (ημερομηνία αναφοράς). Η 
εν λόγω ημερομηνία αναφοράς πρέπει να 
βρίσκεται εντός έτους το οποίο 
καθορίζεται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό (έτος αναφοράς). Το πρώτο 
έτος αναφοράς είναι το 2011. Η Επιτροπή 
καθορίζει τα επόμενα έτη αναφοράς 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) τελικά, επικυρωμένα 
στοιχεία και μεταδεδομένα, όπως 
απαιτείται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντός 27 μηνών από το πέρας
του έτους αναφοράς.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός 24 
μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.

διαγράφεται
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Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα των 
στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων 
που πρέπει να διαβιβαστούν, βάσει των 
απαιτήσεων συλλογής στοιχείων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Τα θέματα 
που πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο του 
εν λόγω κανονισμού για ένα συγκεκριμένο 
γεωγραφικό επίπεδο δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν εκείνα που απαριθμούνται 
στο παράρτημα για το εν λόγω 
γεωγραφικό επίπεδο.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα των 
στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων 
που πρέπει να διαβιβαστούν, βάσει των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές των θεμάτων που 
απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό 
καθώς και των αναλύσεών τους σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 7, 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 21
Άρθρο 5, παράγραφος 5

5. Το πρόγραμμα των στατιστικών 
στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνει, πλέον 
των συγκεντρωτικών στοιχείων (υπό 
μορφήν πινακοποιημένου προγράμματος), 
δείγμα ανώνυμων μικροδεδομένων.

διαγράφεται

Τροπολογία 22
Άρθρο 5, παράγραφος 7

7. Σε περίπτωση αναθεωρήσεων ή 
διορθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, 

7. Σε περίπτωση αναθεωρήσεων ή 
διορθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, 
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τα κράτη μέλη διαβιβάζουν πάραυτα τα 
τροποποιημένα στοιχεία στην Επιτροπή 
(Eurostat).

τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα 
τροποποιημένα στοιχεία στην Επιτροπή 
(Eurostat) το αργότερο την ημερομηνία 
κοινοποίησης των αναθεωρημένων 
στοιχείων.

Τροπολογία 23
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5α
Ποιοτική αξιολόγηση

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν επί των 
μεταδιδόμενων στοιχείων οι κάτωθι 
διαστάσεις ποιοτικής αξιολόγησης:
- «Σχετικότητα» αναφέρεται στο βαθμό
στον οποίο οι στατιστικές ικανοποιούν τις 
παρούσες και πιθανές ανάγκες των 
χρηστών·
- «Ακρίβεια» αναφέρεται στην εγγύτητα
των εκτιμήσεων προς τις άγνωστες 
αληθινές τιμές·
- «Επικαιρότητα» και «Χρονική
ακρίβεια» αναφέρονται στο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την περίοδο 
αναφοράς έως τη διαθεσιμότητα των 
αποτελεσμάτων·
- «Προσβασιμότητα» και «Σαφήνεια»
αναφέρονται στις συνθήκες και ρυθμίσεις 
υπό τις οποίες μπορούν οι χρήστες να 
αποκτούν, χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν 
τα στοιχεία·
- «Συγκρισιμότητα» αναφέρεται στη
μέτρηση της επίπτωσης των διαφορών
όσον αφορά τις εφαρμοσμένες 
στατιστικές έννοιες και τα μέσα και 
διαδικασίες μέτρησης κατά τη σύγκριση 
των στατιστικών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών, θεματικών τομέων ή με την 
πάροδο του χρόνου·
- «Συνοχή» αναφέρεται στην
καταλληλότητα των στοιχείων να
συνδυάζονται αξιόπιστα κατά 
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διαφορετικούς τρόπους και για 
διαφορετικές χρήσεις.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) έκθεση για την 
ποιότητα των μεταβιβαζομένων 
στοιχείων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα κράτη 
μέλη αναφέρουν το βαθμό στον οποίο οι 
επιλεγείσες πηγές στοιχείων και η 
επιλεγείσα μεθοδολογία πληρούν τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά των 
απογραφών πληθυσμού και στέγασης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο (ζ).
3. Κατά την εφαρμογή των ποιοτικών 
διαστάσεων που ορίζει η παράγραφος 1 
επί των στοιχείων που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός, οι ρυθμίσεις και η δομή των 
εκθέσεων ποιότητας προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή (Eurostat) 
αξιολογεί την ποιότητα των 
μεταβιβαζομένων στοιχείων.
4. Η Επιτροπή (Eurostat), σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
παρέχουν μεθοδολογικές συστάσεις με 
σκοπό να διασφαλίσουν την ποιότητα των 
παραγόμενων στοιχείων και 
μεταδεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη 
ιδίως τις συστάσεις της συνδιάσκεψης 
ευρωπαίων στατιστικολόγων για τις 
απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Τροπολογία 24
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (-α) (νέο)

(-α) τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων 
που απαιτούνται από τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και των αναλύσεών
τους που προβλέπονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 4α·

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α α) (νέο)
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(αα) ρυθμίσεις σχετικά με τις εκθέσεις
ποιότητας και τη δομή τους ως προβλέπει 
το άρθρο 5α, παράγραφος 3.

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) αναπροσαρμογή των ορισμών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2·

διαγράφεται

Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) ορισμός του περιεχομένου της έκθεσης 
σχετικά με την ποιότητα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6·

διαγράφεται

Τροπολογία 28
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) ορισμός των ποιοτικών κριτηρίων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 6·

διαγράφεται

Τροπολογία 29
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) τα έτη αναφοράς, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2·

δ) τα έτη αναφοράς, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1·

Τροπολογία 30
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή ότι τα 
οφέλη της επικαιροποίησης πρέπει να 
αντισταθμίζουν το κόστος της, καθώς και 
η αρχή ότι το πρόσθετο κόστος και 
επιβάρυνση δεν υπερβαίνουν ένα εύλογο 
όριο.

3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή ότι τα 
οφέλη των λαμβανομένων μέτρων πρέπει 
να αντισταθμίζουν το κόστος τους, καθώς 
και η αρχή ότι το πρόσθετο κόστος και 
επιβάρυνση δεν υπερβαίνουν ένα εύλογο 
όριο.
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Τροπολογία 31
Παράρτημα, τμήμα 1.2.1, 13η παύλα

- Ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και 
έτος άφιξης στη χώρα

- Ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και 
έτος άφιξης στη χώρα (1980 και εφεξής)

Τροπολογία 32
Παράρτημα, τμήμα 1.3

1.3 Συνιστώμενα θέματα για τα 
γεωγραφικά επίπεδα:
Εθνικό επίπεδο, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

1.3.1 Συνιστάται στα κράτη μέλη να 
αναφέρονται σε όλα τα θέματα που είναι 
υποχρεωτικά για το περιφερειακό επίπεδο 
NUTS 2 και σε όλα τα αναλυτικότερα 
περιφερειακά επίπεδα, μέχρι το 
αναλυτικότερο διαθέσιμο περιφερειακό 
επίπεδο.

1.3.2 Μη παράγωγα θέματα
- Τόπος σχολείου, κολεγίου ή 
πανεπιστημίου
- Τρόπος μετάβασης στην εργασία
- Τρόπος μετάβασης στο σχολείο, κολέγιο 
ή πανεπιστήμιο
- Διανυόμενη απόσταση μέχρι την 
εργασία και απαιτούμενος χρόνος
- Διανυόμενη απόσταση μέχρι το σχολείο, 
το κολέγιο ή το πανεπιστήμιο και 
απαιτούμενος χρόνος
- De facto οικογενειακή κατάσταση
- Συνολικός αριθμός τέκνων που 
γεννήθηκαν ζωντανά
- Ημερομηνία(-ες) νόμιμου(-ων) γάμου(-
ων) γυναικών που είναι ή υπήρξαν 
έγγαμες: (i) πρώτος γάμος και (ii) τρέχων 
γάμος
- Ημερομηνία(-ες) έναρξης συμβίωσης 
γυναικών που συμβιώνουν ή έχουν 
συμβιώσει: (i) πρώτη συμβίωση και (ii) 
τρέχουσα συμβίωση
- Καθεστώς συνήθους δραστηριότητας
- Πάροχοι άμισθων υπηρεσιών, εθελοντές
- Τύπος τομέα (θεσμική μονάδα)

διαγράφεται
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- Άτυπη απασχόληση
- Τύπος του χώρου εργασίας
- Συνήθης χρόνος εργασίας
- Υποαπασχόληση σχετιζόμενη με το 
χρόνο
- Διάρκεια ανεργίας
- Αριθμός ατόμων που εργάζονται στην 
τοπική μονάδα της επιχείρησης
- Κύρια πηγή βιοπορισμού
- Εισόδημα
- Επίπεδο σπουδών
- Τομέας σπουδών
- Σχολική παρακολούθηση
- Γραμματικές γνώσεις
- Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Χώρα προηγούμενης συνήθους 
διαμονής στο εξωτερικό
- Συνολική διάρκεια διαμονής στη χώρα 
- Τόπος συνήθους κατοικίας πέντε έτη 
πριν από την απογραφή
- Λόγος μετανάστευσης
- Χώρα γέννησης των γονέων
- Απόκτηση ιθαγένειας
- Εθνότητα
- Γλώσσα
- Θρησκεία
- Κατάσταση αναπηρίας
- Ατομική κατοίκηση ή συγκατοίκηση
- Μίσθωμα
- Διαρκή καταναλωτικά αγαθά που 
χρησιμοποιεί το νοικοκυριό
- Αριθμός αυτοκινήτων που διαθέτει προς 
χρήση το νοικοκυριό
- Διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης
- Συνδέσεις τηλεφώνου και Διαδικτύου
- Γεωργική παραγωγή για ίδιο 
λογαριασμό (σε επίπεδο νοικοκυριού)
- Χαρακτηριστικά όλων των γεωργικών 
εργασιών κατά τη διάρκεια του 
περασμένου έτους (σε ατομικό επίπεδο)

1.3.3 Παράγωγα θέματα
- Αστικές και αγροτικές περιοχές
- Κοινωνικοοικονομικές ομάδες
- Άτομα με αλλοδαπό/εθνικό ιστορικό
- Πληθυσμιακές ομάδες σχετικές με 
διεθνή μετανάστευση
- Πληθυσμός με προσφυγικό ιστορικό
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- Εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα
- Συμβιώσεις του ιδίου φύλου
- Διευρυμένη κατάσταση οικογένειας
- Τύπος ανασυντεθείσας οικογένειας
- Τύπος διευρυμένης οικογένειας
- Σύνθεση ιδιωτικών νοικοκυριών κατά 
γενεές

Τροπολογία 33
Παράρτημα, τμήμα 2.3 

2.3 Συνιστώμενα θέματα για τα 
γεωγραφικά επίπεδα:
Εθνικό επίπεδο, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

2.3.1 Συνιστάται στα κράτη μέλη να 
αναφέρονται σε όλα τα θέματα που είναι 
υποχρεωτικά για το περιφερειακό επίπεδο 
NUTS 2 και σε όλα τα αναλυτικότερα 
περιφερειακά επίπεδα, μέχρι το 
αναλυτικότερο διαθέσιμο περιφερειακό 
επίπεδο.

2.3.2 Μη παράγωγα θέματα
- Διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά 
δευτερευουσών, εποχιακών και κενών 
κατοικιών
- Κατοίκηση κατά αριθμό ιδιωτικών 
νοικοκυριών
- Τύπος δωματίων
- Ζεστό νερό
- Θέρμανση νερού του λουτρού
- Τύπος αποχετευτικού συστήματος
- Κουζίνα
- Εγκαταστάσεις μαγειρέματος
- Πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται 
για τη θέρμανση
- Θερμομόνωση κατοικίας
- Διαθεσιμότητα ηλεκτρικού ρεύματος
- Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
- Φυσικό αέριο
- Κλιματισμός
- Αερισμός
- Θέση της κατοικίας στο κτίριο
- Προσβασιμότητα της κατοικίας

διαγράφεται
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- Ανελκυστήρας
- Κατοικίες κατά αριθμό ορόφων στο 
κτίριο
- Κατοικίες κατά υλικά από τα οποία 
είναι κατασκευασμένα συγκεκριμένα 
μέρη του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η 
κατοικία
- Κατοικίες κατά επισκευαστική 
κατάσταση του κτιρίου
- Διαχωρισμός απορριμμάτων στο 
νοικοκυριό


