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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2007)0069 – C6–0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0069)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0078/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A népszámlálási, valamint az egyének 
fő családi, szociális, gazdasági és 
lakásjellemzőire vonatkozóan határozott 
időközönként statisztikai adatokra van 
szükség a Közösség bizonyos ágazatait 
érintő regionális és szociális szakpolitikák 
elemzéséhez és meghatározásához.

(2) A népszámlálási, valamint az egyének 
fő családi, szociális, gazdasági és 
lakásjellemzőire vonatkozóan határozott 
időközönként statisztikai adatokra van 
szükség a Közösség bizonyos ágazatait 
érintő regionális és szociális szakpolitikák 
elemzéséhez és meghatározásához. A 
háztartásokról szóló részletes 
információgyűjtésre elsősorban olyan 
közösségi tevékenységek alátámasztása 
érdekében van szükség, mint például a 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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társadalmi integráció előmozdítása és a 
társadalmi kohézió felügyelete regionális 
szinten, vagy a környezetvédelem és az 
energiahatékonyság elősegítése;

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) Elsősorban a fogalommeghatározások 
elfogadásának feltételeire, a további 
referenciaévek meghatározására, valamint 
a statisztikai és metaadatok programjának 
elfogadására vonatkozó hatásköröket kell 
átruházni a Bizottságra. Mivel ezen 
intézkedések általános hatályúak, és e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását célozzák, ezen 
intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
5a. cikke szerinti, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(8) Elsősorban a következő referenciaévek 
meghatározásának feltételeire, valamint a 
statisztikai és metaadatok programjának 
elfogadására vonatkozó hatásköröket kell 
átruházni a Bizottságra. Mivel ezen 
intézkedések általános hatályúak, és e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását célozzák, ezen 
intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
5a. cikke szerinti, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás: 3
2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) A népesség az 5. cikk (2) bekezdésében
meghatározott időpontban a szokásos 
tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti és 
regionális népesség.

a) A népesség az 5. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időpontban a szokásos 
tartózkodási helyen tartózkodó nemzeti és 
regionális népesség.

Módosítás: 4
2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) A háztartás lakóegységet vagy épületet 
jelent, valamint a népesség tagjai és az 
egyéb lakóegységek közötti, a 
referenciaidőpontban fennálló nemzeti és 
regionális szintű kapcsolatot. Az épületek 
olyan épületek, melyekben ténylegesen 
vagy esetlegesen lakóegység van;

b) A háztartás lakóhelyet és épületet, 
valamint lakásmegoldást jelent, továbbá a 
népesség tagjai és az egyéb lakóegységek 
közötti, a referenciaidőpontban fennálló 
nemzeti és regionális szintű kapcsolatot. 
Az épületek olyan állandó épületek, 
amelyekben emberi tartózkodásra kijelölt
lakóhely található, vagy olyan 
hagyományos lakóhelyek, amelyeket 
szezonális vagy másodlagos használatra 
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tartanak fenn, vagy lakatlanok;

Módosítás: 5
2. cikk (1) bekezdés d) pont

d) A referencia-időpont az az időpont, 
melyre e rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdése értelmében az adott tagállam 
adatai vonatkoznak;

d) A referencia-időpont az az időpont, 
melyre e rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdése értelmében az adott tagállam 
adatai vonatkoznak;

Módosítás: 6
2. cikk (1) bekezdés h) pont

h) A névtelen mikroadatok olyan egyedi 
statisztikai adatok, melyeket annak 
érdekében módosítottak, hogy a 
mindenkori legjobb eljárással 
összhangban minimálisra csökkenjen az 
érintett statisztikai egységek 
azonosításának veszélye,

törölve

Módosítás: 7
2. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság szükség esetén a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosíthatja az (1) 
bekezdésben említett 
fogalommeghatározásokat.

törölve

Módosítás: 8
3. cikk

A tagállamoknak a mellékletben 
meghatározottak szerint a Bizottság 
(Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania 
azokat a nép– és lakásszámlálásra
vonatkozó adatokat, melyek egyének, 
családok, háztartások, lakóegységek és 
épületek nemzeti és regionális szintű, 
megadott demográfiai, szociális, gazdasági 

A tagállamoknak a mellékletben 
meghatározottak szerint a Bizottság 
(Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania 
azokat a lakosságra vonatkozó adatokat, 
melyek emberek, családok és háztartások, 
valamint a lakáshelyzet nemzeti és 
regionális szintű, megadott demográfiai, 
szociális és gazdasági jellemzőire 



PE 388.663v01-00 8/17 PR\666905HU.doc

HU

és lakhatásra vonatkozó jellemzőire 
vonatkoznak.

vonatkoznak.

Módosítás: 9
4. cikk, cím

Adatforrások és minőségi követelmények Adatforrások

Módosítás: 10
4. cikk (1) bekezdés ea) pont (új)

ea) a regiszteren alapuló népszámlálás, a 
mintavételes felmérés és a hagyományos 
népszámlálás kombinált változata;

Módosítás: 11
4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet követelményeinek való megfelelés 
érdekében alkalmazott adatforrások és 
módszertan a lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. 
cikk (1) bekezdésben meghatározott 
alapvető jellemzőinek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet követelményeinek való megfelelés 
érdekében alkalmazott adatforrások és 
módszertan a lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. 
cikk (1) bekezdés g) pontjában
meghatározott alapvető jellemzőinek.

Módosítás: 12
4. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek a továbbított 
adatok és metaadatok minőségének 
biztosítása érdekében. A Bizottság 
(Eurostat), a tagállamok és a nemzetközi 
szervezetek illetékes hatóságaival 
együttműködve, meghatározza az 
összegyűjtött adatok és metaadatok 
minőségének biztosítását célzó 
módszertani ajánlásokat és 
követelményeket, különös tekintettel az 
Európai Statisztikusok Értekezletének 

törölve
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(CES) nép– és lakásszámlálásra 
vonatkozó ajánlásaira.

Módosítás: 13
4. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamoknak jelentést kell 
készíteniük a Bizottság (Eurostat) 
számára a felhasznált adatforrásokról, a 
források kiválasztásának indokairól, és a 
kiválasztott adatforrásoknak a statisztikák 
minőségére gyakorolt hatásáról (minőségi 
jelentés). A tagállamoknak a jelentésben 
ki kell térnie arra, hogy a kiválasztott 
adatforrások és módszertan milyen 
mértékben felel meg a nép– és 
lakásszámlálás 2. cikk (1) bekezdésben 
meghatározott alapvető jellemzőinek.

törölve

Módosítás: 14
4. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok haladéktalanul
tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az e 
rendelet értelmében szolgáltatott 
statisztikák felülvizsgálatáról és 
kijavításáról, valamint az alkalmazott 
módszerek és adatforrások bármilyen 
változásáról.

(5) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot (Eurostat) az e rendelet 
értelmében szolgáltatott statisztikák 
felülvizsgálatáról és kijavításáról, valamint 
az alkalmazott módszerek és adatforrások 
bármilyen változásáról, a felülvizsgált 
adatok közzététele előtt legkésőbb egy 
hónappal. 

Módosítás: 15
4. cikk (6) bekezdés

(6) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésben 
említett eljárásnak megfelelően határozza 
meg a minőségi jelentés tartalmát, 
valamint az adatok készítésének és 
közzétételének minőségi követelményeit.

törölve

Módosítás: 16
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5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok az e rendeletben 
meghatározott hitelesített adatokat és 
metaadatokat elvben tízévente bocsátják a 
Bizottság (Eurostat) rendelkezésére.

(1) Minden tagállamnak meg kell 
határoznia azt az időpontot, melyre adatai 
vonatkoznak (referencia-időpont). A 
referencia-időpontnak az e rendelet 
alapján meghatározott éven belül kell 
lennie (referenciaév). Az első 
referenciaév: 2011. A Bizottság a későbbi 
referenciaéveket a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárás szerint 
határozza meg. A referenciaévnek 
körülbelül az évtized elejére kell esnie. 

Módosítás: 17
5. cikk (2) bekezdés

(2) Minden tagállamnak meg kell 
határoznia azt az időpontot, melyre adatai 
vonatkoznak (referencia-időpont). A 
referencia-időpontnak az e rendelet 
alapján meghatározott éven belül kell 
lennie (referenciaév). Az első 
referenciaév: 2011. A Bizottság a későbbi 
referenciaéveket a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárás szerint 
határozza meg.

(2) A tagállamok az e rendeletben 
meghatározott végleges, hitelesített 
adatokat és metaadatokat 27 hónappal a 
referenciaév vége után a Bizottság 
(Eurostat) rendelkezésére bocsátják.

Módosítás: 18
5. cikk (3) bekezdés

(3) Az adatokat a referenciaév végétől 
számított két éven belül kell továbbítani.

törölve

Módosítás: 19
5. cikk (4) bekezdés

(4) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően elfogadja 
az adatgyűjtési kötelezettség teljesítése 
céljából továbbított statisztikai és 
metaadatok programját. Az e rendeletnek 
megfelelően egy bizonyos területi szintre 

(4) A Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően elfogadja a 
rendelet előírásai teljesítése céljából 
továbbított statisztikai és metaadatok 
programját.



PR\666905HU.doc 11/17 PE 388.663v01-00

HU

vonatkozóan vizsgált jellemzők köre nem 
haladhatja meg az adott területi szintre 
vonatkozóan a mellékletben 
meghatározott jellemzők körét.

Módosítás: 20
5. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A Bizottságnak a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően el kell fogadnia a rendelet 
által előírt témák és azok osztályozásának 
technikai leírását.

Módosítás: 21
5. cikk (5) bekezdés

(5) A statisztikai adatok programja, az 
összesített adatok mellett (táblázatos 
program formájában), névtelen 
mikroadatokból álló mintát is 
tartalmazhat.

törölve

Módosítás: 22
5. cikk (7) bekezdés

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében 
említett felülvizsgálatok és javítások esetén 
a tagállamok kötelesek haladéktalanul
továbbítani a módosított adatokat a 
Bizottsághoz (Eurostathoz).

(7) Az e rendelet 4. cikke (5) bekezdésében 
említett felülvizsgálatok és javítások esetén 
a tagállamok legkésőbb a felülvizsgált 
adatok közzétételekor kötelesek 
továbbítani a módosított adatokat a 
Bizottsághoz (Eurostathoz).

Módosítás: 23
5a. cikk (új)

5a. cikk
Minőségértékelés

(1) E rendelet alkalmazásában a 
továbbítandó adatokra a következő 
minőségértékelési szempontok 
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vonatkoznak:
– A „relevancia” arra utal, hogy a 
statisztika milyen mértékben felel meg a 
felhasználók jelenlegi és potenciális 
szükségleteinek;
– A „precizitás” arra utal, hogy a 
becslések milyen közel vannak a valódi, 
nem ismert értékekhez; 
– Az „időszerűség”és a „pontosság” a 
referencia-időszak és az eredmények 
hozzáférhetősége közötti időeltolódásra 
utal;
– A „hozzáférhetőség” és az 
„egyértelműség” azokra a feltételekre és 
rendelkezésekre utal, amelyek mellett a 
felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, 
használhatja és értelmezheti őket;
– Az „összehasonlíthatóság” az 
alkalmazott statisztikai fogalmak, 
mérőeszközök és eljárások közötti 
különbségek hatásának mértékére utal a 
statisztikai adatok földrajzi, szektorális 
vagy időbeli összehasonlítása során;
– A „koherencia” arra utal, hogy az 
adatok mennyire alkalmasak különböző 
típusú, különböző okokból alkalmazott, 
megbízható összekapcsolásra.
(2) A tagállamok jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak (Eurostatnak) a továbbított 
adatok minőségéről. Ebben az 
összefüggésben a tagállamok arról 
tesznek jelentést, hogy a kiválasztott 
adatforrások és a módszertan milyen 
mértékben felel meg a nép- és 
lakásszámlálás a 2. cikk (1) bekezdésének 
g) pontja által meghatározott alapvető 
jellemzőinek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
minőségi szempontoknak a rendelet 
hatálya alá tartozó adatokra történő 
alkalmazása során a minőségi jelentések 
szerkezetét és az azokra vonatkozó 
előírásokat a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
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meghatározni. A Bizottság (Eurostat) 
értékeli a továbbított adatok minőségét.
(4) A Bizottság (Eurostat) a tagállamok 
illetékes hatóságaival együttműködésben 
az előállított adatok és metaadatok 
minőségének biztosítását célzó 
módszertani javaslatokat nyújt, különös 
tekintettel az Európai Statisztikusok 
Értekezletének (CES) nép- és 
lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

Módosítás: 24
6. cikk (1) bekezdés -a) pont (új)

-a) e rendelet által előírt témák és azok 
osztályozásának technikai leírása az 5. 
cikk (4a) bekezdésében foglaltak szerint;

Módosítás: 25
6. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) a minőségi jelentések szerkezete és az 
azokra vonatkozó előírások az 5a. cikk (3) 
bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás: 26
6. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a fogalommeghatározások elfogadása a 
2. cikk (2) bekezdése szerint;

törölve

Módosítás: 27
6. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a minőségi jelentés tartalmának 4. cikk 
(6) bekezdés szerinti meghatározása;

törölve

Módosítás: 28
6. cikk (2) bekezdés c) pont
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c) a minőségi követelmények 4. cikk (6) 
bekezdés szerinti meghatározása;

törölve

Módosítás: 29
6. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a referenciaévek 5. cikk (2) bekezdés
szerinti meghatározása;

d) a referenciaévek 5. cikk (1) bekezdés
szerinti meghatározása;

Módosítás: 30
6. cikk (3) bekezdés

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy az 
aktualizálásból származó előnyöknek meg 
kell haladniuk az azzal járó költségeket, 
valamint azt az elvet, hogy a további 
költségek és terhek elfogadható mértéket 
öltsenek.

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a 
meghozott intézkedésekből származó 
előnyöknek meg kell haladniuk az azzal 
járó költségeket, valamint azt az elvet, 
hogy a további költségek és terhek 
elfogadható mértéket öltsenek.

Módosítás: 31
Melléklet, 1.2.1 szakasz, 13. francia bekezdés

– korábbi külföldi lakóhely és az országba 
érkezés éve

– korábbi külföldi lakóhely és az országba 
érkezés éve (1980 óta)

Módosítás: 32
Melléklet, 1.3 szakasz

1.3 A területi szintekre vonatkozó 
ajánlott jellemzők:
Nemzeti szint, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, 
LAU 2

1.3.1 A tagállamoknak lehetőleg minden 
NUTS 2 regionális szintre vonatkozóan 
kötelező témára ki kell térni a jelentésben, 
beleértve az alsóbb regionális szinteket is, 
egészen a legalsóbb regionális szintig, 
melyre vonatkozóan adatok állnak 
rendelkezésre.

törölve
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1.3.2 Nem levezetett jellemzők
– az iskola, főiskola vagy egyetem 
földrajzi elhelyezkedése
– a munkahelyre jutáshoz használt 
közlekedési eszköz
– az iskola, főiskola vagy egyetem helyére 
való eljutáshoz használt közlekedési 
eszköz
– a munkahelytől számított távolság és a 
közlekedésre fordított idő
– az iskolától, főiskolától vagy egyetemtől 
számított távolság és a közlekedésre 
fordított idő
– élettársi kapcsolatban élő
– élve született gyermekek száma
– házasságkötések időpontja(i) azon nők 
esetében, akik már kötöttek házasságot (i) 
első házasságkötés és (ii) jelenlegi 
házasság
– az élettársi kapcsolat(ok) kezdő 
dátuma(i), azon nők esetében, akik már 
éltek élettársi kapcsolatban: (i) első 
élettársi kapcsolat és (ii) jelenlegi élettársi 
kapcsolat
– gazdasági aktivitás általában
– ingyenes szolgáltatást nyújtó személyek, 
önkéntesek
– ágazat (intézménytípus)
– informális foglalkoztatás
– munkahely típusa
– munkavégzéssel töltött órák száma
– a munkavégzéssel töltött órák száma 
kevesebb a kívántnál
– munkanélküliség időtartama
– a foglalkoztatottak száma a munkahely 
helyi képviseletében
– fő bevételi forrás
– jövedelem
– iskolai végzettség
– szakterület
– részvétel iskolai képzésben
– írni-olvasni tudás
– számítógépes ismeretek
– korábbi külföldi szokásos tartózkodási 
hely szerinti ország
– tartózkodás teljes időtartama az adott 
országban
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– szokásos tartózkodási hely öt évvel a 
népszámlálást megelőzően
– migráció oka
– a szülők születési országa
– az állampolgárság forrása
– nemzetiség
– nyelv
– vallás
– fogyatékosság
– önálló vagy több háztartást magában 
foglaló lakóhely
– bérleti díj
– a háztartás tulajdonában lévő tartós 
fogyasztási cikkek
– a háztartás rendelkezésére álló autók 
száma
– parkolási lehetőség
– telefon- és internetkapcsolat
– mezőgazdasági termelés saját célra (a 
háztartás szintjén)
– az elmúlt évben végzett mezőgazdasági 
munkák jellemzői (egyéni szinten)

1.3.3 Levezetett jellemzők
– városi és vidéki térségek
– szociogazdasági csoportok
– külföldi családi háttérrel 
rendelkező/nem rendelkező személyek
– a nemzetközi migráció által érintett 
népességcsoportok
– menekült háttérrel rendelkező 
népességcsoportok
– az országon belül lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek (IDP)
– azonos neműek közötti partnerkapcsolat
– a családi állás tágabb értelemben vett 
értelmezése
– mozaikcsalád típusa
– a család tágabb értelemben vett 
értelmezésének típusa
– a magánháztartások általános 
összetétele

Módosítás: 33
Melléklet, 2.3 szakasz
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2.3 A területi szintekre vonatkozó 
ajánlott jellemzők:
Nemzeti szint, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, 
LAU 2

2.3.1 A tágállamoknak lehetőleg minden 
NUTS 2 regionális szintre vonatkozóan 
kötelező témára ki kell térni a jelentésben, 
beleértve az alsóbb regionális szinteket is, 
egészen a legalsóbb regionális szintig, 
melyre vonatkozóan adatok állnak 
rendelkezésre.

2.3.2 Nem levezetett jellemzők
– másodlagos vagy időszakosan lakott 
lakóhely és üdülő
– magánháztartások száma szerinti 
lakottság
– szobák típusa
– melegvíz
– szaniter célra használt melegvíz
– szennyvíz-elvezető rendszer típusa
– konyha
– főzési lehetőségek
– fűtésre használt energiaforrás
– a lakóhely hőszigetelése
– áramellátás
– villamosenergia előállítása
– vezetékes gáz
– légkondicionálás
– szellőzés
– a lakóhely elhelyezkedése az épületen 
belül
– a lakóhely megközelíthetősége
– lift
–lakóhelye száma emeletenként
– a lakóhelyek az épület egyes részeinek 
alapanyagai szerint
– a lakóhelyek az épületek felújítottsága 
szerint
– szelektív hulladékgyűjtés a háztartásban

törölve


