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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iedzīvotāju un mājokļu 
skaitīšanu
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0069)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0078/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Periodiski statistikas dati par 
iedzīvotājiem un svarīgākajiem personu 
ģimenes, sociālajiem, ekonomiskajiem un 
mājokļu raksturlielumiem ir vajadzīgi, lai 
pētītu un izstrādātu reģionālo un sociālo 
politiku, kas ietekmē konkrētas Kopienas 
nozares.

(2) Periodiski statistikas dati par 
iedzīvotājiem un svarīgākajiem personu 
ģimenes, sociālajiem, ekonomiskajiem un 
mājokļu raksturlielumiem ir vajadzīgi, lai 
pētītu un izstrādātu reģionālo un sociālo 
politiku, kas ietekmē konkrētas Kopienas 
nozares. Pastāv īpaša vajadzība apkopot 
precīzus datus par mājokļu situāciju, lai 
atbalstītu dažādas Kopienas darbības, 
piemēram, sociālās integrācijas 
veicināšanu un sociālās kohēzijas 
uzraudzību reģionālā līmenī vai vides 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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aizsardzību un energoefektivitātes 
veicināšanu;

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Komisijai jāpiešķir īpašas pilnvaras, lai 
noteiktu definīciju pielāgošanas
nosacījumus, nākamos pārskata gadus un 
pieņemtu statistikas datu un metadatu 
programmu. Tā kā tie ir vispārīgi pasākumi 
ar mērķi grozīt mazsvarīgus šās regulas 
elementus, tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvas kontroles procedūru.

(8) Komisijai jāpiešķir īpašas pilnvaras, lai 
noteiktu nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nosaka nākamos pārskata gadus un pieņem
statistikas datu un metadatu programmu. 
Tā kā tie ir vispārīgi pasākumi ar mērķi 
grozīt mazsvarīgus šās regulas elementus, 
tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvas kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) ,,iedzīvotāji” ir valsts un reģionu 
iedzīvotāji, kas 5. panta 2. punktā minētajā 
pārskata dienā atrodas savā pastāvīgajā 
dzīvesvietā;

(a) ,,iedzīvotāji” ir valsts un reģionu 
iedzīvotāji, kas 5. panta 1. punktā minētajā 
pārskata dienā atrodas savā pastāvīgajā 
dzīvesvietā;

Grozījums Nr. 4
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) ,,mājokļi” ir dzīvojamās vienības un 
ēkas, kā arī starp iedzīvotājiem un 
dzīvojamajām telpām valsts un reģionālā 
līmenī pastāvošā saistība pārskata dienā. 
,,Ēkas” ir tādas ēkas, kurās faktiski atrodas 
vai var atrasties dzīvojamās vienības;

(b) ,,mājokļi” ir dzīvojamās telpas un ēkas, 
kā arī mājokļu aprīkojums un starp 
iedzīvotājiem un dzīvojamajām telpām 
valsts un reģionālā līmenī pastāvošā 
saistība pārskata dienā. „Ēkas” ir tādas 
pastāvīgas ēkas, kurās atrodas cilvēkiem 
paredzētas dzīvojamās telpas, vai parasti 
mājokļi, kas ir rezervēti sezonālai vai 
otrreizējai lietošanai vai kas stāv tukši;

Grozījums Nr. 5
2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

(d) ,,pārskata diena” ir diena, uz kuru (d) ,,pārskata diena” ir diena, uz kuru 
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saskaņā ar šīs regulas 5. panta 2. punktu
attiecas dalībvalstu dati;

saskaņā ar šīs regulas 5. panta 1. punktu
attiecas dalībvalstu dati;

Grozījums Nr. 6
2. panta 1. punkta h) apakšpunkts

(h) ,,anonimizēti mikrodati” ir atsevišķas 
statistiskās datu kopas, kas mainītas, lai 
saskaņā ar pašreizējo vislabāko praksi 
samazinātu to statistikas vienību 
identifikācijas iespēju, ar kurām šīs datu 
kopas saistās.

svītrots

Grozījums Nr. 7
2. panta 2. punkts

2. Vajadzības gadījumā Komisija 7. panta 
3. punktā noteiktajā kārtībā var pielāgot 
1. punktā minētās definīcijas.

svītrots

Grozījums Nr. 8
3. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) iedzīvotāju un 
mājokļu uzskaites datus, kas aptver 
noteiktus demogrāfiskus, sociālus, 
ekonomiskus un mājokļu raksturlielumus, 
kuri attiecas uz atsevišķām personām, 
ģimenēm, mājsaimniecībām, 
dzīvojamajām vienībām un ēkām 
nacionālā un reģionālā līmenī saskaņā ar 
pielikumu.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) iedzīvotāju 
uzskaites datus, kas aptver noteiktus 
demogrāfiskus, sociālus un ekonomiskus
raksturlielumus, kuri attiecas uz personām, 
ģimenēm un mājsaimniecībām, kā arī
mājokļiem nacionālā un reģionālā līmenī 
saskaņā ar pielikumu.

Grozījums Nr. 9
4. panta virsraksts

Datu avoti un kvalitāte Datu avoti

Grozījums Nr. 10
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4. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) tautas skaitīšana, izmantojot reģistrus, 
un izlases veida apsekojumi, un parastā 
tautas skaitīšana;

Grozījums Nr. 11
4. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu avoti un 
metodoloģija, ko dalībvalstis izmanto, lai 
izpildītu šīs regulas prasības, pēc iespējas 
atbilst 2. panta 1. punktā definētajiem 
iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas 
galvenajām pazīmēm.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu avoti un 
metodoloģija, ko dalībvalstis izmanto, lai 
izpildītu šīs regulas prasības, pēc iespējas 
atbilst 2. panta 1. punkta g) apakšpunktā 
definētajiem iedzīvotāju un mājokļu 
skaitīšanas galvenajām pazīmēm.

Grozījums Nr. 12
4. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu nosūtāmo datu 
un metadatu kvalitāti. Komisija (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) sadarbībā ar 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm un 
starptautiskām organizācijām sniedz 
metodiskus ieteikumus un prasības, kas 
jāievēro, lai nodrošinātu sagatavoto datu 
un metadatu kvalitāti, jo īpaši iedzīvotāju 
un mājokļu skaitīšanai piemērojamos 
Eiropas Statistiķu konferences 
ieteikumus.

svītrots

Grozījums Nr. 13
4. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) par 
izmantotajiem datu avotiem, šo avotu 
izvēles pamatojumu un par izvēlēto datu 
avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti 
(kvalitātes ziņojumi). Šajā kontekstā 
dalībvalstis ziņo par to, cik lielā mērā 
izvēlētie datu avoti un metodika atbilst 

svītrots
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2. panta 1. punktā definētajiem 
iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas 
galvenajām pazīmēm.

Grozījums Nr. 14
4. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis nekavējoties informē 
Komisiju (Eiropas Kopienas Statistikas 
birojs) par atbilstīgi šai regulai iesniegtās 
statistikas pārskatīšanu un labojumiem un 
par jebkurām pārmaiņām izmantotajā 
metodoloģijā un datu avotos.

5. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 
pārskatīto datu publiskošanas dalībvalstis 
informē Komisiju (Eiropas Kopienas 
Statistikas birojs) par atbilstīgi šai regulai 
iesniegtās statistikas pārskatīšanu un 
labojumiem, kā arī par jebkurām 
pārmaiņām izmantotajā metodoloģijā un 
datu avotos.

Grozījums Nr. 15
4. panta 6. punkts

6. Komisija saskaņā ar 7. panta 3. punktā 
noteikto kārtību nosaka kvalitātes 
pārskata saturu un kvalitātes kritērijus, 
kas jāievēro datu izveidē un izplatīšanā.

svītrots

Grozījums Nr. 16
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) apstiprinātus
datus un metadatus šajā regulā noteiktajā 
kārtībā katras desmitgades sākumā.

1. Katra dalībvalsts nosaka datumu, uz 
kuru attiecas tās dati (pārskata datums). 
Šis pārskata datums ir gadā, kas noteikts 
saskaņā ar šo regulu (pārskata gads).  
Pirmais pārskata gads ir 2011. gads. 
Komisija nosaka nākamos pārskata gadus 
saskaņā ar 7. panta 3. punktā noteikto 
procedūru. Pārskata gadi ir gadi katras 
desmitgades sākumā.

Grozījums Nr. 17
5. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts nosaka dienu, uz kuru 
attiecas tās dati (pārskata dienu). 

2. 27 mēnešu laikā pēc pārskata gada 
beigām dalībvalstis nosūta Komisijai 
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Pārskata dienai jābūt saskaņā ar šo 
regulu noteikto gadu (pārskata gadā). 
Pirmais pārskata gads ir 2011. gads. 
Komisija nosaka nākamos pārskata gadus 
saskaņā ar 7. panta 3. punktā noteikto 
kārtību. 

(Eiropas Kopienas Statistikas birojs)
apstiprinātus galīgos datus un metadatus 
saskaņā ar šajā regulā noteikto 
procedūru.

Grozījums Nr. 18
5. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nosūta datus 24 mēnešu 
laikā pēc pārskata gada beigām.

svītrots

Grozījums Nr. 19
5. panta 4. punkts

4. Komisija saskaņā ar 7. panta 3. punktā 
noteikto kārtību apstiprina programmu, 
kurā ir noteikti statistikas dati un metadati, 
kas jānosūta, lai izpildītu datu vākšanas
prasības. Saskaņā ar šo regulu aptveramie 
temati konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
līmeņiem nedrīkst pārsniegt tematus, kas 
saistībā ar šiem ģeogrāfiskajiem līmeņiem 
ir uzskaitīti pielikumā.

4. Komisija saskaņā ar 7. panta 3. punktā 
noteikto kārtību apstiprina programmu, 
kurā ir noteikti statistikas dati un metadati, 
kas jānosūta, lai izpildītu šīs regulas
prasības.

Grozījums Nr. 20
5. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto 
procedūru Komisija pieņem tehniskas 
specifikācijas šai regulā ietvertajiem 
tematiem, kā arī to sadalījumam.

Grozījums Nr. 21
5. panta 5. punkts

5. Statistikas datu programmā līdzās 
apkopotiem datiem (tabulu programmas 
veidā) var iekļaut arī anonimizētu 
mikrodatu izlasi.

svītrots
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Grozījums Nr. 22
5. panta 7. punkts

7. Ja dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
4. panta 5. punktu datus pārskata vai labo, 
grozītos datus nekavējoties nosūta 
Komisijai (Eiropas Kopienas Statistikas 
birojs).

7. Ja dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
4. panta 5. punktu datus pārskata vai labo, 
grozītos datus nosūta Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) vēlākais līdz 
pārskatīto datu publiskošanas brīdim.

Grozījums Nr. 23
5.a pants (jauns)

5.a pants
Kvalitātes novērtējums

1. Saskaņā ar šo regulu iesniedzamiem 
datiem piemēro šādus kvalitātes rādītājus:
- „nozīmība”: datu atbilstība pašreizējai 
un iespējamai lietotāju vajadzībai;
- „precizitāte”: novērtējuma saskaņotība 
ar nezināmajām patiesajām vērtībām; 
- „aktualitāte” un „punktualitāte”: laika 
intervāls starp pārskata periodu un 
rezultātu pieejamību;
- „pieejamība” un „skaidrība”: 
nosacījumi un apstākļi, kuros lietotāji var 
saņemt, izmantot un izskaidrot datus;
- „salīdzināmība”: atšķirību ietekme uz 
statistikas sagatavošanu, kā arī 
novērtēšanas instrumentiem un 
procedūrām, salīdzinot ģeogrāfiskus 
apgabalus, nozares un laika periodus;
- „ilgtspēja”: iespēja droši apvienot datus 
dažādā veidā un dažādiem nolūkiem.
2. Dalībvalstis nosūta Komisijai 
(Eurostat) ziņojumu par iesniegto datu 
kvalitāti. Šajā sakarā dalībvalstis informē 
par apjomu, kādā izvēlētie informācijas 
avoti un metodes atbilst 2. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā minētajiem iedzīvotāju un 
mājokļu uzskaitījumiem.
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3. Piemērojot 1. punktā minētos kvalitātes 
rādītājus datiem, uz kuriem attiecas šī 
regula, kvalitātes ziņojumu sagatavošanas 
kārtību un struktūru nosaka saskaņā ar 
7. panta 2. punktā noteikto procedūru. 
Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto datu 
kvalitāti.
4. Komisija (Eurostat) sadarbībā ar 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm 
sagatavo metodoloģiskus ieteikumus, kas 
paredzēti, lai nodrošinātu apkopoto datu 
un metadatu kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā 
Eiropas statistiķu konferences ieteikumus 
iedzīvotāju un mājokļu uzskaitīšanai.

Grozījums Nr. 24
6. panta 1. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) šai regulā ietverto tematu un to 
sadalījuma tehniskās specifikācijas, kā 
noteikts 5. panta 4.a punktā;

Grozījums Nr. 25
6. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) kvalitātes ziņojumu sagatavošanas 
kārtība un struktūra, kā noteikts 5.a panta 
3. punktā.

Grozījums Nr. 26
6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) definīciju pielāgošana, kā to paredz 
2. panta 2. punkts;

svītrots

Grozījums Nr. 27
6. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) kvalitātes ziņojuma satura noteikšana, 
kā to paredz 4. panta 6. punkts;

svītrots



PR\666905LV.doc 13/16 PE 388.663v01-00

LV

Grozījums Nr. 28
6. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) kvalitātes kritēriju noteikšana, kā to 
paredz 4. panta 6. punkts;

svītrots

Grozījums Nr. 29
6. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) pārskata gadu noteikšana, kā to paredz 
5. panta 2. punkts;

d) pārskata gadu noteikšana, kā to paredz 
5. panta 1. punkts;

Grozījums Nr. 30
6. panta 3. punkts

3. Jāievēro princips, ka atjaunināšanas
ieguvumiem jābūt lielākiem par šā procesa 
izmaksām, kā arī princips, ka papildu 
izmaksām un administratīvajam slogam 
jābūt samērīgam.

3. Jāievēro princips, ka ieguvumiem 
īstenoto pasākumu rezultātā jābūt 
lielākiem par šā procesa izmaksām, kā arī 
princips, ka papildu izmaksām un 
administratīvajam slogam jābūt 
samērīgam.

Grozījums Nr. 31
Pielikuma 1.2.1. iedaļas 13. ievilkums

- Dzīvošana ārzemēs un ierašanās gads 
valstī

- Dzīvošana ārzemēs un ierašanās gads 
valstī (1980. gads un vēlāk)

Grozījums Nr. 32
Pielikuma 1.3. iedaļa

1.3 Ieteicamie temati par nacionālo,
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2
ģeogrāfisko līmeni

1.3.1 Ziņojot par visiem reģionālajam 
līmenim NUTS 2 obligātajiem tematiem, 
dalībvalstīm ieteicams iekļaut arī visus, 
ieskaitot zemākos reģionālos līmeņus.

1.3.2 Neatvasinātie temati
- Skolas, speciālās mācību iestādes vai 

svītrots
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augstskolas atrašanās vieta
- Transporta veids nokļūšanai uz darbu
- Transporta veids nokļūšanai uz skolu, 
speciālo mācību iestādi vai augstskolu
- Attālums līdz darbavietai un ceļā 
pavadāmais laiks
- Attālums līdz skolai, speciālajai mācību 
iestādei vai augstskolai un ceļā 
pavadāmais laiks
- Faktiskais ģimenes stāvoklis
- Kopējais dzīvi dzimušo bērnu skaits
- Oficiāli precētu sieviešu laulību 
noslēgšanas diena(-s): i) pirmā laulība, ii)
pašreizējā laulība
- Civillaulībā dzīvojošu sieviešu 
civillaulību sākuma diena(-s): i) pirmā 
civillaulība, ii) pašreizējā civillaulība
- Pastāvīgā nodarbošanās
- Pakalpojumu sniegšana bez atlīdzības, 
brīvprātīgo darbs
- Nozares veids (institucionālā vienība)
- Neoficiālā nodarbinātība
- Darbavietas veids
- Parastais darbalaiks
- Pagaidu bezdarbs
- Bezdarba ilgums
- Iestādes vietējā nodaļā nodarbināto 
skaits
- Galvenais iztikas līdzekļu avots
- Ienākumi
- Izglītība un kvalifikācija
- Pētniecības joma
- Skolas apmeklējums
- Lasīt- un rakstītprasme
- Datorprasmes
- Ārvalsts, kurā atradās iepriekšējā 
pastāvīgā dzīvesvieta
- Kopējais dzīvošanas laiks valstī
- Pastāvīgā dzīvesvieta piecus gadus pirms 
tautas skaitīšanas
- Migrēšanas iemesls
- Vecāku dzimšanas valsts
- Pilsonības iegūšana
- Etniskā piederība
- Valoda
- Reliģija
- Darbnespēja
- Atsevišķa vai kopēja dzīvesvieta
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- Īre
- Mājsaimniecībai piederošas 
ilglietojamas patēriņa preces
- Mājsaimniecības rīcībā esošo vieglo 
automašīnu skaits
- Autostāvvietas pieejamība
- Telefona un Internet tīkla pieslēgums
- Lauksaimnieciskā ražošana pašu 
patēriņam (mājsaimniecību līmenī)
- Visu ar lauksaimniecību saistīto darbu 
raksturojums pagājušajā gadā 
(individuāli)

1.3.3 Atvasinātie temati
- Pilsētu un lauku rajoni
- Sociāli ekonomiskās grupas
- Ārvalstu/vietējās izcelsmes personas
- Ar starptautisko migrāciju saistītas 
iedzīvotāju grupas
- Bēgļu izcelsmes iedzīvotāji
- Valstī pārvietotas personas
- Attiecības ar sava dzimuma partneriem
- Paplašinātas ģimenes statuss
- Atkārtoti izveidotas ģimenes veids
- Paplašinātās ģimenes veids
- Privāto mājsaimniecību paaudžu sastāvs

Grozījums Nr. 33
Pielikuma 2.3. iedaļa

2.3 Ieteicamie temati par nacionālo,
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2
ģeogrāfisko līmeni

2.3.1 Ziņojot par visiem reģionālajam 
līmenim NUTS 2 obligātajiem tematiem, 
dalībvalstīm ieteicams iekļaut arī visus, 
ieskaitot zemākos reģionālos līmeņus.

2.3.2 Neatvasinātie temati
- Papildu, sezonas un brīvu mājokļu 
pieejamība un raksturojums
- Apdzīvotība pēc privāto mājsaimniecību 
skaita
- Istabu veids

svītrots
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- Karstais ūdens
- Sadzīvē izmantojamā ūdens sildīšana
- Kanalizācijas veids
- Virtuve
- Ēdiena gatavošanas iekārtas
- Apkures enerģijas avoti
- Mājokļu siltumizolācija
- Elektrība
- Elektrības ražošana
- Centralizēta gāzes apgāde
- Gaisa kondicionēšanas ierīces
- Ventilācija
- Mājokļa atrašanās vieta ēkā
- Piekļuves iespējas mājoklim
- Lifts
- Mājokļu iedalījums pēc ēkas stāvu skaita
- Mājokļu iedalījums pēc materiāliem, kas 
izmantoti to ēkas daļu celtniecībā, kur 
atrodas mājokļi
- Mājokļu iedalījums pēc ēkas 
nolietojuma pakāpes
- Atkritumu šķirošana mājsaimniecībā
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