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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende volks- en woningtellingen
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0069)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0078/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens 
over de bevolking en over de belangrijkste 
gezins-, sociale, economische en 
huisvestingskenmerken van personen 
noodzakelijk voor het bestuderen en 
vaststellen van regionaal en sociaal beleid 
dat op bepaalde sectoren van de bevolking 
van invloed is.

(2) Er zijn periodieke statistische gegevens 
over de bevolking en over de belangrijkste 
gezins-, sociale, economische en 
huisvestingskenmerken van personen
noodzakelijk voor het bestuderen en 
vaststellen van regionaal en sociaal beleid 
dat op bepaalde sectoren van de bevolking 
van invloed is. Met name moeten er 
nauwkeurige gegevens over huisvesting 
worden verzameld ter ondersteuning van 
een aantal werkzaamheden van de 
Gemeenschap, zoals bevordering van de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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maatschappelijke integratie en het 
toezicht op de sociale samenhang op 
regionaal niveau, of de bescherming van 
het milieu en de bevordering van 
doelmatig energiegebruik, 

Amendement 2
Overweging 8

(8) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
aanpassing van de definities en tot
vaststelling van de latere referentiejaren en 
van het programma van de statistische 
gegevens en metagegevens. Aangezien het 
hierbij gaat om maatregelen van algemene 
strekking die bedoeld zijn om niet-
essentiële elementen van deze verordening 
te wijzigen, moeten zij volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
worden vastgesteld,

(8) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
vaststelling van de volgende referentiejaren 
en van het programma van de statistische 
gegevens en metagegevens. Aangezien het 
hierbij gaat om maatregelen van algemene 
strekking die bedoeld zijn om niet-
essentiële elementen van deze verordening 
te wijzigen, moeten zij volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
worden vastgesteld,

Amendement 3
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) "bevolking": de nationale en regionale 
bevolking in zijn gewone verblijfplaats op 
de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
referentiedatum;

a) "bevolking": de nationale en regionale 
bevolking in zijn gewone verblijfplaats op 
de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
referentiedatum;

Amendement 4
Artikel 2, lid 1, letter b)

b) "huisvesting": wooneenheden en 
gebouwen alsmede de relatie tussen de 
bevolking en woonruimten op nationaal en 
regionaal niveau op de referentiedatum. 
"Gebouwen": gebouwen die 
wooneenheden bevatten of kunnen 
bevatten;

b) "huisvesting": woonruimten en 
gebouwen alsmede huisvestingsfaciliteiten 
en de relatie tussen de bevolking en 
woonruimten op nationaal en regionaal 
niveau op de referentiedatum. 
"Gebouwen": blijvende gebouwen die 
woonruimten bevatten welke bestemd zijn 
voor bewoning door mensen, dan wel 
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conventionele woningen die 
voorbehouden zijn voor gebruik als 
vakantiewoning of tweede woning of die 
leeg staan;

Amendement 5
Artikel 2, lid 1, letter d)

d) "referentiedatum": de datum waarop de 
gegevens van de lidstaat betrekking hebben 
overeenkomstig artikel 5, lid 2, van deze 
verordening;

d) "referentiedatum": de datum waarop de 
gegevens van de lidstaat betrekking hebben 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, van deze 
verordening;

Amendement 6
Artikel 2, lid 1, letter h)

h) "anoniem gemaakte microgegevens": 
individuele statistische gegevens die 
volgens de huidige beste praktijk zijn 
gewijzigd om het risico van herkenning 
van de statistische eenheden waarop zij 
betrekking hebben zo klein mogelijk te 
maken.

schrappen

Amendement 7
Artikel 2, lid 2

2. Indien noodzakelijk kan de Commissie 
de definities van lid 1 aanpassen volgens 
de procedure van artikel 7, lid 3.

schrappen

Amendement 8
Artikel 3

De lidstaten dienen bij de Commissie 
(Eurostat) gegevens in over de bevolking 
en over huisvesting die bepaalde 
demografische, sociale, economische en
huisvestingskenmerken omvatten van 
individuen, gezinnen, huishoudens,
wooneenheden en gebouwen op nationaal 

De lidstaten dienen bij de Commissie 
(Eurostat) gegevens in over de bevolking 
die bepaalde demografische, sociale en
economische kenmerken omvatten van 
personen, gezinnen en huishoudens, 
alsook over huisvesting op nationaal en 
regionaal niveau, zoals vermeld in de 
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en regionaal niveau zoals vermeld in de 
bijlage.

bijlage.

Amendement 9
Artikel 4, titel

Gegevensbronnen en kwaliteit Gegevensbronnen

Amendement 10
Artikel 4, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) combinatie van tellingen op basis 
van registers, steekproeven en 
conventionele tellingen;

Amendement 11
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zorgen dat de 
gegevensbronnen en de methoden die 
worden gebruikt om aan deze verordening 
te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke 
elementen van volks- en woningtellingen 
in de zin van artikel 2, lid 1, omvatten.

2. De lidstaten zorgen dat de 
gegevensbronnen en de methoden die 
worden gebruikt om aan deze verordening 
te voldoen, zo veel mogelijk de wezenlijke 
elementen van volks- en woningtellingen 
in de zin van artikel 2, lid 1, letter g) 
omvatten.

Amendement 12
Artikel 4, lid 3

3. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om de kwaliteit van de 
toegezonden gegevens en metagegevens te 
waarborgen. De Commissie (Eurostat) 
verstrekt in samenwerking met de 
bevoegde instanties van de lidstaten en 
internationale organisaties 
methodologische aanbevelingen en 
voorschriften om de kwaliteit van de 
geproduceerde gegevens en metagegevens 
te verzekeren, met name de aanbevelingen 
voor volks- en woningtellingen van de 

schrappen



PR\666905NL.doc 9/17 PE 388.663v01-00

NL

Conferentie van Europese Statistici.

Amendement 13
Artikel 4, lid 4

4. De lidstaten brengen aan de Commissie 
(Eurostat) verslag uit over de gebruikte 
gegevensbronnen, de redenen waarom 
voor deze bronnen werd gekozen en de 
gevolgen van deze keuze voor de kwaliteit 
van de statistieken (kwaliteitsrapport). In 
dit verband brengen de lidstaten verslag 
uit over de mate waarin de gekozen 
gegevensbronnen en methoden voldoen 
aan de wezenlijke elementen van volks- en 
woningtellingen in de zin van artikel 2, lid 
1.

schrappen

Amendement 14
Artikel 4, lid 5

5. De lidstaten stellen de Commissie 
(Eurostat) onverwijld in kennis van 
herzieningen en correcties van de krachtens 
deze verordening verstrekte statistieken en
van wijzigingen van de gebruikte 
methoden en gegevensbronnen.

5. De lidstaten stellen de Commissie 
(Eurostat) uiterlijk één maand voordat de 
herziene gegevens worden gepubliceerd in 
kennis van herzieningen en correcties van 
de krachtens deze verordening verstrekte 
statistieken mitsgaders wijzigingen van de 
gebruikte methoden en gegevensbronnen.

Amendement 15
Artikel 4, lid 6

6. De Commissie definieert de inhoud van 
het kwaliteitsrapport en de 
kwaliteitscriteria voor de productie en de 
verspreiding van de gegevens volgens de 
procedure van artikel 7, lid 3.

schrappen

Amendement 16
Artikel 5, lid 1
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1. De lidstaten verstrekken de Commissie
(Eurostat) in principe aan het begin van 
elk decennium gevalideerde gegevens en 
metagegevens zoals gespecificeerd in deze 
verordening. 

1. Iedere lidstaat bepaalt een datum 
waarnaar haar gegevens verwijzen 
(referentiedatum). Deze referentiedatum 
valt in een jaar dat gespecificeerd is op 
basis van deze verordening 
(referentiejaar). Het eerste referentie jaar 
is 2011. De Commissie bepaalt de 
volgende referentiejaren volgens de 
procedure in artikel 7, lid 3. De 
referentiejaren liggen in de buurt van het 
begin van elk decennium. 

Amendement 17
Artikel 5, lid 2

2. Elke lidstaat stelt een datum vast 
waarop de gegevens betrekking hebben 
(referentiedatum). Deze referentiedatum 
moet vallen in een op basis van deze 
verordening vastgesteld jaar 
(referentiejaar). Het eerste referentiejaar is 
het jaar 2011. De Commissie stelt de 
volgende referentiejaren vast volgens de 
procedure van artikel 7, lid 3.

2. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie (Eurostat) overeenkomstig
deze verordening binnen 27 maanden na 
afloop van het referentiejaar definitieve, 
gevalideerde gegevens en metagegevens.             

Amendement 18
Artikel 5, lid 3

3. De gegevens worden binnen 24 
maanden na afloop van het referentiejaar 
ingediend.

schrappen

Amendement 19
Artikel 5, lid 4

4. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 7, lid 3, een 
programma vast van de statistische 
gegevens en metagegevens die moeten 
worden toegezonden om aan de 
voorschriften van de gegevensverzameling
te voldoen. De onderwerpen die op grond 
van deze verordening voor een specifiek 

4. De Commissie stelt volgens de 
procedure van artikel 7, lid 3, een 
programma vast van de statistische 
gegevens en metagegevens die moeten 
worden toegezonden om aan de 
voorschriften van deze verordening te 
voldoen. 
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geografisch niveau moeten worden 
bestreken, mogen niet verder gaan dan de 
in de bijlage voor dat geografisch niveau 
vermelde onderwerpen.

Amendement 20
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie bepaalt 
overeenkomstig de procedure van artikel 
7, lid 2 de technische specificaties van de 
thema's die overeenkomstig deze 
verordening vereist zijn, en de 
specificaties daarvan. 

Amendement 21
Artikel 5, lid 5

5. Het programma van de statistische 
gegevens kan naast geaggregeerde 
gegevens (in de vorm van een 
tabellenprogramma) een steekproef van 
anoniem gemaakte microgegevens 
omvatten.

schrappen

Amendement 22
Artikel 5, lid 7

7. In geval van herzieningen of correcties 
volgens artikel 4, lid 5, van deze 
verordening dienen de lidstaten de 
gewijzigde gegevens onverwijld bij de 
Commissie (Eurostat) in.

7. In geval van herzieningen of correcties 
volgens artikel 4, lid 5, van deze 
verordening dienen de lidstaten de 
gewijzigde gegevens, uiterlijk wanneer de 
herziene gegevens bekend worden 
gemaakt, bij de Commissie (Eurostat) in.

Amendement 23
Artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Kwaliteitsbeoordeling
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1. Voor de toepassing van deze 
verordening gelden onderstaande criteria 
inzake kwaliteitsbeoordeling voor de in te 
dienen gegevens:
– "relevantie": de mate waarin de 
statistieken voldoen aan bestaande en 
mogelijke behoeften van gebruikers;
– "nauwkeurigheid": de mate waarin de 
ramingen de onbekende werkelijke 
waarden benaderen;
– "tijdigheid" en "punctualiteit": de tijd 
die verstrijkt tussen de referentieperiode 
en de beschikbaarheid van de gegevens;
– "toegankelijkheid" en "duidelijkheid":
de voorwaarden waarop en de structuur 
in het kader waarvan gebruikers gegevens 
kunnen verkrijgen, gebruiken en 
interpreteren;
– "vergelijkbaarheid": de meting van de 
invloed van verschillen in concepten van 
toegepaste statistiek en 
metingsinstrumenten en - procedures bij 
vergelijking van statistieken voor 
geografische gebieden, sectoren en in de 
tijd;
– "samenhang": de geschiktheid van de 
op betrouwbare wijze op uiteenlopende 
manieren en voor uiteenlopende 
toepassingen te koppelen gegevens.
2. De lidstaten dienen bij de Commissie 
(Eurostat) een verslag in over de kwaliteit 
van de doorgezonden gegevens. In dit 
kader doen de lidstaten verslag van de 
mate waarin de gekozen gegevensbronnen 
en methode beantwoorden aan de 
wezenlijke elementen van volks- en 
woningtellingen, zoals omschreven in 
artikel 2, letter g.
3. Bij de toepassing van de in lid 1 
vastgelegde kwaliteitsdimensies op de 
gegevens die onder deze verordening 
vallen, worden de regelingen betreffende 
en de opzet van de kwaliteitsverslagen 
bepaald overeenkomstig de in artikel 7, lid 
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2 bedoelde procedure. De Commissie 
(Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de 
doorgezonden gegevens.
4. De Commissie (Eurostat) doet, in 
samenwerking met de bevoegde instanties 
van de lidstaten aanbevelingen op het 
gebied van de methode, die gericht zijn op 
waarborging van de kwaliteit van de 
opgestelde gegevens en metagegevens, en 
in dit kader worden met name de 
aanbevelingen voor bevolkings- en 
woningtellingen erkend van de 
Conferentie van Europese Statistici.

Amendement 24

Artikel 6, lid 1, letter -a) (nieuw)

-a) technische specificaties van de thema's 
zoals vereist uit hoofde van deze 
verordening, alsook van de uitsplitsing 
daarvan overeenkomstig artikel 5, lid 4 bis

Amendement 25
Artikel 6, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) de regelingen betreffende en de 
opzet van de kwaliteitsverslagen 
overeenkomstig artikel 5 bis, lid 3.

Amendement 26
Artikel 6, lid 2, letter a)

a) de aanpassing van de definities zoals 
voorgeschreven in artikel 2, lid 2;

schrappen

Amendement 27
Artikel 6, lid 2, letter b)

b) de definitie van de inhoud van het 
kwaliteitsrapport zoals voorgeschreven in 
artikel 4, lid 6;

schrappen
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Amendement 28
Artikel 6, lid 2, letter c)

c) de definitie van de kwaliteitscriteria 
zoals voorgeschreven in artikel 4, lid 6;

schrappen

Amendement 29
Artikel 6, lid 2, letter d)

d) de referentiejaren zoals voorgeschreven 
in artikel 5, lid 2;

d) de referentiejaren zoals voorgeschreven 
in artikel 5, lid 1;

Amendement 30
Artikel 6, lid 3

3. Daarbij wordt het beginsel in acht 
genomen dat de baten van het bijwerken
hoger moeten zijn dan de kosten en dat de 
extra kosten en lasten binnen de grenzen 
van het redelijke moeten blijven.

3. Daarbij wordt het beginsel in acht 
genomen dat de baten van de genomen 
maatregelen hoger moeten zijn dan de 
kosten en dat de extra kosten en lasten 
binnen de grenzen van het redelijke moeten 
blijven.

Amendement 31
Bijlage, sectie 1.2.1, streepje 13

– Ooit buitenslands gewoond en jaar van 
aankomst in het land

– Ooit buitenslands gewoond en jaar van 
aankomst in het land (1980 en later)

Amendement 32
Bijlage, sectie 1.3

1.3 Aanbevolen onderwerpen voor de 
geografische niveaus:

schrappen

Nationaal niveau, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LBE 2
1.3.1 De lidstaten wordt geadviseerd over 
alle onderwerpen die voor het regionaal 
niveau NUTS 2 verplicht zijn, ook verslag 
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uit te brengen op alle lagere regionale 
niveaus tot en met het laagste beschikbare 
regionale niveau.
1.3.2. Niet-afgeleide onderwerpen
- Locatie van onderwijsinstelling
- Wijze van vervoer naar het werk
- Wijze van vervoer naar 
onderwijsinstelling
- Afgelegde afstand en reistijd naar het 
werk
- Afgelegde afstand en reistijd naar 
onderwijsinstelling
- Feitelijke samenlevingsvorm
- Totaal aantal levend geboren kinderen
- Datum(s) van wettelijk(e) huwelijk(en) 
van ooit getrouwde vrouwen: (i) eerste 
huwelijk en (ii) huidig huwelijk
- Datum(s) van het begin van de 
samenwoning(en) van vrouwen die ooit 
hebben samengewoond: (i) eerste 
samenwoning en (ii) de huidige 
samenwoning
- Gebruikelijke activiteit
- Verrichters van onbetaalde diensten, 
vrijwilligers
- Type sector (institutionele eenheid)
- Informele sector
- Type van arbeidsplaats
- Gebruikelijke arbeidstijd
- Onvrijwillig deeltijdwerk
- Duur van werkloosheid
- Aantal personen werkzaam in de 
plaatselijke vestiging van de instelling
- Belangrijkste middel van bestaan
- Inkomen
- Scholing
- Studierichting
- Schoolbezoek
- Geletterdheid
- Computerkennis
- Land van eerdere gewone verblijfplaats 
buitenslands
- Totale verblijfsduur in het land
- Gewone verblijfplaats vijf jaar 
voorafgaand aan de telling
- Reden voor migratie
- Geboorteland van ouders



PE 388.663v01-00 16/17 PR\666905NL.doc

NL

- Naturalisatie
- Etnische achtergrond
- Taal
- Religie
- Handicap
- Al dan niet gedeelde woning
- Huur
- Duurzame consumptiegoederen in bezit 
van het huishouden
- Aantal auto's ter beschikking van het 
huishouden
- Beschikbaarheid parkeerplaatsen
- Telefoon- en internetverbinding
- Landbouwproductie voor eigen gebruik 
(niveau huishouden)
- Kenmerken van alle arbeidsplaatsen in 
de landbouw in het afgelopen jaar 
(individueel niveau)
1.3.3. Afgeleide onderwerpen
- Stedelijke en landelijke gebieden
- Sociaal-economische groepen
- Personen met buitenlandse/nationale 
achtergrond
- Voor internationale migratie relevante 
bevolkingsgroepen
- Bevolking met vluchtelingenachtergrond
- Intern ontheemden
- Samenlevingsvormen van personen van 
hetzelfde geslacht
- Uitgebreid gezin
- Type nieuw samengesteld gezin
- Type uitgebreid gezin
- Generaties in particuliere huishoudens

Amendement 33
Bijlage, sectie 2.3

2.3. Aanbevolen onderwerpen voor de 
geografische niveaus:

schrappen

Nationaal niveau, NUTS 1, NUTS 2, 
NUTS 3, LBE 2
2.3.1. De lidstaten wordt geadviseerd over 
alle onderwerpen die voor het regionaal 
niveau NUTS 2 verplicht zijn, ook verslag 
uit te brengen op alle lagere regionale 
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niveaus tot en met het laagste beschikbare 
regionale niveau.
2.3.2. Niet-afgeleide onderwerpen
- Beschikbaarheid en kenmerken van 
tweede, seizoens- en vacante woningen.
- Bewoningssituatie naar aantal 
particuliere huishoudens
- Type kamers
- Warm water
- Verwarming van het sanitair water
- Type afvalwaterafvoersysteem
- Keuken
- Kookvoorzieningen
- Energiebronnen voor verwarming
- Warmte-isolatie van de woning
- Beschikbaarheid van elektriciteit
- Productie van elektriciteit
- Gas via pijpleidingen
- Klimaatregeling
- Ventilatie
- Positie van de woning in het gebouw
- Toegankelijkheid van de woning
- Lift
- Woningen naar aantal verdiepingen in 
het gebouw
- Woningen naar materiaal gebruikt voor 
gespecificeerde delen van het gebouw 
waarvan de woning deel uitmaakt
- Woningen naar de staat van onderhoud 
van het gebouw
- Afvalscheiding door het huishouden


