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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-
ċensimenti tal-popolazzjoni u d-djar
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0069)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0078/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Recital 2

(2) Data perjodika statistika dwar il-
popolazzjoni u dwar il-karatteristiċi 
prinċipali ta’ individwi fir-rigward tal-
familja, dawk soċjali, dawk ekonomiċi u 
fir-rigward id-djar hija neċessarja għall-
istudju u d-definizzjoni ta’ politika
reġjonali u soċjali li taffetwa setturi 
partikolari fil-komunità;

(2) Dejta perjodika statistika dwar il-
popolazzjoni u dwar il-karatteristiċi 
prinċipali ta’ individwi fir-rigward tal-
familja, dawk soċjali, dawk ekonomiċi u 
fir-rigward id-djar hija neċessarja għall-
istudju u d-definizzjoni ta’ politika 
reġjonali u soċjali li taffetwa setturi 
partikolari fil-komunità. B'mod 
partikulari, hemm il-ħtieġa biex tinġabar 
informazzjoni dettaljata dwar id-djar fl-
appoġġ ta' attivitajiet varji Komunitarji 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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bħall-promozzjoni ta' l-inklużjoni soċjali 
u l-immonitorjar tal-koeżjoni soċjali fil-
livell reġjonali, jew il-protezzjoni ta' l-
ambjent u l-promozzjoni ta' l-effiċjenza fl-
enerġija;

Emenda 2
Premessa 8

(8) B’mod partikolari, għandha tingħata 
setgħa lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi 
l-kundizzjonijiet għall-adozzjoni tad-
definizzjonijiet, tistabbilixxi s-snin ta’ 
referenza ulterjuri u tadotta l-programm 
tad-data ta' l-istatistika u l-metadata. 
Minħabba li dawn il-miżuri huma ta’ skop 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
elementi li mhumiex meħtieġa ta’ dan ir-
regolament, dawn għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE.

(8) B’mod partikolari, għandha tingħata 
setgħa lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi 
l-kundizzjonijiet għall-istabbiliment tas-
snin ta’ referenza li jmiss u tadotta l-
programm tad-dejta ta' l-istatistika u l-
metadejta. Minħabba li dawn il-miżuri 
huma ta’ skop ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw elementi li mhumiex 
meħtieġa ta’ dan ir-regolament, dawn 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 
5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE.

Emenda 3
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (a)

(a) "popolazzjoni" tfisser il-popolazzjoni 
nazzjonali u reġjonali bir-residenza tas-
soltu fid-data ta’ referenza msemmija fl-
Artikolu 5 (2);

(a) "popolazzjoni" tfisser il-popolazzjoni 
nazzjonali u reġjonali bir-residenza tas-
soltu fid-data ta’ referenza msemmija fl-
Artikolu 5 (1);

Emenda 4
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (b)

(b) "djar" tfisser unitajiet ta’ djar jew bini 
kif ukoll ir-relazzjoni bejn il-popolazzjoni 
u l-kwartieri ta' l-għixien fil-livelli nazzjoni 
u reġjonali fid-data ta' referenza. "Bini" 
tfisser dak il-bini li attwalment fih, jew 
potenzjalment jista' jkun fih, unitajiet ta' 
djar;

(b) "djar" tfisser kwartieri residenzjali jew 
bini kif ukoll arranġamenti ta' djar u r-
relazzjoni bejn il-popolazzjoni u l-kwartieri 
ta' l-għixien fil-livelli nazzjoni u reġjonali 
fid-data ta' referenza. "Bini" tfisser dak il-
bini permanenti li fih kwartieri 
residenzjali mfassla għal għajxien ta' 
persuni, jew djar konvenzjonali li huma 
riservati għal użu staġjonali jew 
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sekondarju jew li huma vojta;

Emenda 5
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (d)

(d) id-"data ta’ referenza" hija d-data li 
tirreferi għalija d-data ta’ l-Istati Membri 
rispettivi, b’konformita ma’ l-Artikolu 5 
(2) ta’ dan ir-regolament;

(d) id-"data ta’ referenza" hija d-data li 
tirreferi għalija d- data ta’ l-Istati Membri 
rispettivi, b’konformita ma’ l-Artikolu 5 
(1) ta’ dan ir-regolament;

Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 1, punt (h)

(h) "mikrodata anonimizzata" tfisser 
reġistri ta' statistika individwali li jkunu 
ġew modifikati sabiex inaqqsu, skond l-
aqwa prassi attwali, ir-riskju ta' l-
identifikazzjoni ta' l-unitajiet statistiċi li 
jirrelataw magħhom.

imħassar

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 2

2. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta d-definizzjonijiet irreferuti fil-
paragrafu 1, skond il-proċedura rreferuta 
fl-Artikolu 7 (3).

imħassar

Emenda 8
Artikolu 3

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

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
lill-Kummissjoni (Eurostat) data dwar il-
popolazzjoni li tkopri karatteristiċi 
determinati demografiċi, soċjali u 
ekonomiċi ta’ persuni, familji, u djar, ta’ l-
għixien kif ukoll dwar bini fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali kif stipulati fl-
Anness.
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Emenda 9
Artikolu 4, Intestatura

Sorsi u kwalità tad-data Sorsi ta’ dejta

Emenda 10
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(ea) kumbinazzjoni ta' ċensiment ibbażat 
fuq reġistru u kampjun ta' sondaġġ u 
ċensiment konvenzjonali;

Emenda 11
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-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) (g).

Emenda 12
Artikolu 4, paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw il-
kwalità tad-data u l-metadata li jiġu 
trasmessi. Il-Kummissjoni (Eurostat), 
b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
għandhom jipprovdu r-
rakkomandazzjonijiet u r-rekwiżiti 
metodoloġiċi mfassla sabiex jiżguraw l-
kwalità tad-data u metadata prodotti, 
b'mod partikolari r-Rakkomandazzjonijiet 
tal-Konferenza ta' l-Istatistiċi Ewropej 
għaċ-Ċensimenti tal-Popolazzjoni u d-
Djar.

imħassar
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Emenda 13
Artikolu 4, paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw lill-Kummissjoni (Eurostat) 
dwar is-sorsi ta’ data użati, ir-raġunijiet 
għall-għażla ta’ dawn is-sorsi u l-effetti 
tas-sorsi ta' data magħżula fuq il-kwalità 
ta’ l-istatistiki (rapport ta' kwalità). F’dan 
il-kuntest, l-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw dwar kemm is-sorsi ta' data 
u l-metodoloġija magħżula jissodisfaw il-
fatturi essenzjali taċ-ċensimenti tal-
popolazzjoni u d-djar kif definiti fl-
Artikolu 2(1).

imħassar

Emenda 14
Artikolu 4, paragrafu 5

5. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni (Eurostat) mingħajr 
dewmien bir-reviżjonijiet u l-
korrezzjonijiet ta’ l-istatistiċi pprovduti 
taħt dan ir-regolament, u dwar kwalunkwe 
tibdiliet fil-metodi u s-sorsi ta’ data użati.

5. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni (Eurostat) bir-
reviżjonijiet u l-korrezzjonijiet ta’ l-
istatistiċi pprovduti taħt dan ir-regolament, 
kif ukoll dwar kwalunkwe tibdiliet fil-
metodi u s-sorsi ta’ data użati, mhux aktar 
tard minn xahar qabel il-ħruġ tad-dejta 
riveduta.

Emenda 15
Artikolu 4, paragrafu 6

6. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-
kontenut tar-rapport ta' kwalità kif ukoll 
il-kriterji ta’ kwalità għall-produzzjoni u 
t-tixrid tad-data skond il-proċedura 
rreferuta fl-Artikolu 7(3).

imħassar

Emenda 16
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) b’data u 
metadata verifikati kif speċifikat f'dan ir-
regolament, priċipalment fil-bidu ta' kull 

1. Kull Stat Membru għandu jiddetermina 
data li tirreferi għaliha d-dejta tiegħu 
(data ta’ referenza). Din id-data ta’ 
referenza għandha tkun matul is-sena 
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deċennju. speċifikata fuq il-bażi ta’ dan ir-
regolament (sena ta' referenza). L-ewwel 
sena ta' referenza għandha tkun is-sena 
2011. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi s-snin ta' referenza li jmiss bi 
qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 
7(3). Is-snin ta' referenza għandhom 
ikunu madwar fil-bidu ta' kull għaxar 
snin. 

Emenda 17
Artikolu 5, paragrafu 2

2. Kull Stat Membru għandu jiddetermina 
data li tirreferi għaliha d-data tiegħu 
(data ta’ referenza). Din id-data ta’ 
referenza għandha tkun matul is-sena 
speċifikata fuq il-bażi ta’ dan ir-
regolament (sena ta' referenza). L-ewwel 
sena ta' referenza għandha tkun is-sena 
2011. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi snin ta' referenza sussegwenti 
bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 
7(3). 

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) b'dejta valida, 
finali u b'metadejta kif mitlub b'dan ir-
regolament fi żmien 27 xahar wara t-
tmiem tas-sena ta' referenza.

Emenda 18
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Id-data għandha tingħata fi żmien 24 
xahar wara t-tmiem tas-sena ta' 
referenza.

imħassar

Emenda 19
Artikolu 5, paragrafu 4

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm tad-data statistika u l-metadata li 
għandhom jiġu trasmessi sabiex jintlaħqu 
r-rekwiżiti tal-ġbir tad-data, skond il-
proċedura irreferuta fl-Artikolu 7(3). Is-
suġġetti li se jiġu koperti b’dan ir-
regolament għal livell ġeografiku 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm tad-data statistika u l-metadata li 
għandhom jiġu trasmessi sabiex jintlaħqu 
r-rekwiżiti ta' dan ir-regolament, skond il-
proċedura irreferuta fl-Artikolu 7(3).
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speċifiku ma jistgħux jkunu aktar minn 
dawk imniżżla fl-Anness għal dak il-livell 
ġeografiku.

Emenda 20
Artikolu 5, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti kif 
meħtieġ b'dan ir-regolament kif ukoll it-
tqassim indikattiv tagħhom, bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 7(2).

Emenda 21
Artikolu 5, paragrafu 5

5. Il-programm tad-data statistika jista’ 
jinkludi, b’żieda mad-data aggregata (fil-
forma ta’ table programme), kampjun ta’ 
mikrodata anonimizzata.

imħassar

Emenda 22
Artikolu 5, paragrafu 7

7. F’każi ta’ reviżjonijiet jew 
korrezzjonijiet skond l-Artikolu 4(5) ta’ 
dan ir-regolament, l-Istati Membri 
għandhom jgħaddu d-data modifikata fil-
ħin lill-Kummissjoni (Eurostat).

7. F’każi ta’ reviżjonijiet jew 
korrezzjonijiet skond l-Artikolu 4(5) ta’ 
dan ir-regolament, l-Istati Membri 
għandhom jgħaddu d-data modifikata lill-
Kummissjoni (Eurostat) mhux aktar tard 
mill-ħruġ tad-dejta riveduta.

Emenda 23
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Analiżi ta' kwalità

1. Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-dimensjonijiet ta' 
l-analiżi ta' kwalità mad-dejta biex tkun 
trażmessa li jmiss:
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- "Relevanza" tirreferi għall-grad li 
għalih l-istatistiċi jilħqu l-ħtiġijiet attwali 
u potenzjali ta' l-utenti;
- "Akkuratezza" tirreferi għall-viċinanza 
ta' l-estimi mal-valuri reali mhux 
magħrufa; 
- "Prontezza" u "Puntwalità" jirrelataw 
mad-dewmien fiż-żmien bejn il-perjodu ta' 
referenza u d-disponibilità ta' riżultati;
- "Aċċessibilità" u "Ċarezza" jirreferu 
għall-kundizzjonijiet u arranġamenti li 
skond dawn l-utenti jistgħu jakkwistaw, 
jużaw u jinterpretaw dejta;
- "Komparabilità" tirreferi għall-kejl ta' l-
impatt ta' differenzi f'kunċetti ta' 
statistika applikati u għodod u proċeduri 
ta' kejl meta jitqabblu l-istatistiċi bejn 
zoni ġeografiċi, qasam settorjali jew tul ta' 
żmien;
- "Koerenza" tirreferi għall-adegwatezza 
tad-dejta li tkun magħquda b'mod 
effiċjenti b'modi differenti u għal użi 
varji.
2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
Kummissjoni (Eurostat) b'rapport dwar il-
kwalità tad-dejta trażmessa. F’dan il-
kuntest, l-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw dwar kemm is-sorsi ta' dejta 
u l-metodoloġija magħżula jilħqu l-fatturi 
essenzjali taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni 
u d-djar kif definiti fl-Artikolu 2(g).
3. Fl-applikazzjoni tad-dimensjonijiet ta' 
kwalità stabbiliti fil-paragrafu 1 mad-
dejta koperta b'dan ir-Regolament, l-
arranġamenti li jikkonċernaw u l-
istruttura tar-rapporti ta' kwalità 
għandhom ikunu definiti bi qbil mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 7(2). Il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tanalizza l-kwalità tad-dejta trażmessa.
4. Il-Kummissjoni (Eurostat), 
f'koperazzjoni ma' l-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri, għandha 
tipprovdi rakkomandazzjonijiet 
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metodoloġiċi mfassla biex jiżguraw il-
kwalità tad-dejta u l-metadejta prodotti, u 
tagħraf, b'mod partikulari, ir-
Rakkomandazzjonijiet tal-Konferenza ta' 
l-Istatistiċi Ewropej għaċ-Ċensimenti ta' 
Popolazzjoni u Djar. 

Emenda 24
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (-a) (ġdid)

(-a) speċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti 
kif meħtieġ b'dan ir-regolament kif ukoll 
tat-tqassim indikattiv kif provdut fl-
Artikolu 5(4a);

Emenda 25
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)

(aa) l-arranġamenti rigward u l-istruttura 
tar-rapporti ta' kwalità kif provdut fl-
Artikolu 5a(3).

Emenda 26
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (a) 

(a) l-adozzjoni tad-definizzjonijiet kif 
stipulati fl-Artikolu 2 (2);

imħassar

Emenda 27
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (b)

(b) id-definizzjoni tal-kontenut tar-rapport 
ta’ kwalità kif stipulata fl-Artikolu 4(6);

imħassar

Emenda 28
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (c)

(c) id-definizzjoni tal-kriterji ta’ kwalità 
kif stipulata fl-Artikolu 4 (6);

imħassar
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Emenda 29
Artikolu 6, paragrafu 2, punt (d) 

(d) is-snin ta’ referenza, kif stipulati fl-
Artikolu 5 (2);

(d) is-snin ta’ referenza, kif stipulati fl-
Artikolu 5 (1);

Emenda 30
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-
prinċipju li l-benefiċċji ta' l-aġġornament
għandhom ikunu akbar mill-ispejjeż, u lill-
prinċipju li spejjeż supplimentari u l-piż 
jibqgħu taħt limitu raġonevoli.

3. Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-
prinċipju li l-benefiċċji tal-miżuri meħuda
għandhom ikunu akbar mill-ispejjeż, u lill-
prinċipju li spejjeż supplimentari u l-piż 
jibqgħu taħt limitu raġonevoli.

Emenda 31
Anness, taqsima 1.2.1, inċiż 13

- Jekk qatt għixt barra u s-sena tal-wasla 
fil-pajjiż

- Jekk qatt għixt barra u s-sena tal-wasla 
fil-pajjiż (1980 u wara)

Emenda 32
Anness, taqsima 1.3

1.3 Suġġetti rrakkomandati għall-livelli 
ġeografiċi:
Livell nazzjonali, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2

1.3.1 L-Istati Membri huma 
rrakkomandati jirrapportaw dwar is-
suġġetti kollha li huma obbligatorji għal-
livell reġjonali NUTS 2, kif ukoll dwar il-
livell reġjonali aktar fil-fond, propju sa' l-
iktar livell reġjonali fil-fond disponibbli.

1.3.2 Suġġetti mhux derivati
- Lokalità ta’ l-iskola, il-kulleġġ jew l-
università
- Mezz ta’ trasport għax-xogħol
- Mezz ta’ trasport għall-iskola, il-kulleġġ 
jew l-università

imħassra
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- Distanza ta’ vjaġġar għax-xogħol u l-ħin 
meħtieġ
- Distanza ta’ vjaġġar għall-iskola, il-
kulleġġ u l-università u l-ħin meħtieġ
- Stat ċivil de facto
- Numru ta’ tfal li twieldu ħajjin
- Data (Dati) ta’ żwieġ(ijiet) legali ta’ nisa 
li qatt iżżewġu: (i) l-ewwel żwieġ u (ii) iż-
żwieġ attwali
- 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
- Stat ta’ attività tas-soltu
- Fornituri ta’ servizzi mhux imħallsa, 
voluntiera
- Tip ta' settur (unità istituzzjonali)
- Impjieg informali
- Tip ta’ post tax-xogħol
- Ħin normalment maħdum
- Nuqqas ta’ impjieg temporanju
- Żmien ta’ qgħad
- Għadd ta’ persuni li jaħdmu fl-unità 
lokali ta’ l-istabbiliment
- Sors prinċipali ta’ għixien
- Dħul
- Kwalifikazzjonijiet edukattivi
- Qasam ta' studju
- Attendenza ta’ l-iskola
- Litteriżmu
- Kompetenzi tal-komputer
- Pajjiż tar-residenza tas-soltu preċedenti 
barra
- Tul totali tar-residenza fil-pajjiż
- Post tar-residenza tas-soltu ħames snin 
qabel iċ-ċensiment
- Raġuni għall-migrazzjoni
- Pajjiż tat-twelid tal-ġenituri
- Kisba taċ-ċittadinanza
- Etniċità
- Ilsien
- Reliġjon
- Stat ta’ diżabilità
- Okkupanza waħda jew maqsuma
- Kera
- Prodotti għall-konsumatur li jservu fil-
pussess tad-dar
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- Għadd ta’ karozzi disponibbli għall-użu 
mid-dar
- Ipparkjar tal-karozzi disponibbli
- Servizz tat-telefon u ta’ l-internet
- Produzzjoni agrikola għal rasek (fil-
livell tad-dar)
- Karatteristiċi tal-ħidmiet agrikoli kollha 
tul l-aħħar sena (fil-livell individwali)

1.3.3 Suġġetti derivati
- Żoni urbani u rurali
- Gruppi soċjo-ekonomiċi
- Persuni bi sfond barrani/nazzjonali
- Gruppi ta’ popolazzjoni rilevanti għall-
migrazzjoni internazzjonali
- Popolazzjoni bi sfond ta’ refuġjat 
- Nies imċaqalqa internament
- Unjonijiet bejn nies ta’ l-istess sess
- Stat tal-familja fil-kobor
- Tip ta' familja rikostitwita
- Tip ta' familja fil-kobor
- Kompożizzjoni tal-generazzjonijiet fi 
djar privati

Emenda 33
Anness, taqsima 2.3 

2.3 Suġġetti rrakkomandati għall-livelli 
ġeografiċi: 
Livell nazzjonali, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LAU 2

2.3.1 L-Istati Membri huma 
rrakkomandati jirrapportaw dwar is-
suġġetti kollha li huma obbligatorji għal-
livell reġjonali NUTS 2, kif ukoll dwar il-
livell reġjonali aktar fil-fond, propju sa' l-
iktar livell reġjonali fil-fond disponibbli.

2.3.2 Suġġetti mhux derivati
- Disponibbilità u karatteristiċi ta’ 
residenzi sekondarji, ta' l-istaġun u 
vakanti
- Okkupanza skond l-għadd ta’ djar 
privati

imħassra
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- Tip ta' kmamar
- Ilma sħun
- Tisħin ta’ l-ilma sanitarju
- Tip ta’ sistema ta’ rimi tad-dranaġġ
- Kċina
- Faċilitajiet għat-tisjir
- Sorsi ta' enerġija wżati għat-tisħin
- Insulazzjoni termali tar-residenza
- Provvista ta’ l-elettriku
- Produzzjoni ta’ l-elettriku
- Gass imwassal permezz ta’ pajpijiet
- Arja kkundizzjonata 
- Ventilazzjoni
- Pożizzjoni ta’ residenza fil-bini
- Aċċessibilità għar-residenza
- Lift
- Residenzi skond l-għadd ta’ sulari fil-
bini
- Residenzi skond il-materjali li minnu 
huma mibnija partijiet speċifiċi tal-bini li 
fih hemm ir-residenzi
- Residenzi skond l-istat ta’ tiswija tal-bini
- Separazzjoni ta’ l-iskart fid-djar


