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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente a 
negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma indicação 
destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar elementos do texto 
legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final 
(por exemplo, elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão 
linguística). Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos 
serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
recenseamentos da população e da habitação
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0069)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 285º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0078/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer  
Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Os dados estatísticos periódicos sobre a 
população e sobre as principais 
características das famílias, sociais, 
económicas e da habitação dos indivíduos 
são necessários para o estudo e a definição 
de políticas regionais e sociais que afectam 
determinados sectores da comunidade;

(2) Os dados estatísticos periódicos sobre a 
população e sobre as principais 
características das famílias, sociais, 
económicas e da habitação dos indivíduos 
são necessários para o estudo e a definição 
de políticas regionais e sociais que afectam 
determinados sectores da comunidade.
Existe, em especial, a necessidade de 
coligir informações pormenorizadas em 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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matéria de habitação para apoio a 
diversas actividades comunitárias, 
nomeadamente a promoção da inclusão 
social e o controlo da coesão social a nível 
regional ou a protecção do ambiente e a 
promoção da eficiência energética.

Alteração 2
Considerando 8

(8) Em particular, a Comissão deve dispor 
de competências para fixar as condições 
para a adaptação de definições, 
estabelecimento dos anos de referência 
suplementares e adopção do programa dos 
dados estatísticos e dos metadados. Dado 
que têm um alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais deste 
regulamento, essas medidas devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da Decisão 
1999/468/CE.

(8) Em particular, a Comissão deve dispor 
de competências para fixar as condições 
para o estabelecimento dos anos de 
referência subsequentes e adopção do 
programa dos dados estatísticos e dos 
metadados. Dado que têm um alcance geral 
e se destinam a alterar elementos não 
essenciais deste regulamento, essas 
medidas devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5º-A da Decisão 1999/468/CE.

Alteração 3
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) “população”, a população nacional e 
regional na sua residência habitual, na data 
de referência a que se refere o nº 2 do 
artigo 5º;

a) “população”, a população nacional e 
regional na sua residência habitual, na data 
de referência a que se refere o nº 1 do 
artigo 5º;

Alteração 4
Artigo 2, nº 1, alínea b)

b) “habitação”, as unidades de habitação e 
edifícios, bem como a relação entre a 
população e os alojamentos a nível 
nacional e regional, na data de referência. 
Entende-se, por “edifícios”, os edifícios 
que dispõem ou podem dispor de unidades 

b) “habitação”, os alojamentos e edifícios, 
bem como condições de alojamento e a  
relação entre a população e os alojamentos 
a nível nacional e regional, na data de 
referência. Entende-se, por “edifícios” os 
edifícios permanentes que dispõem de 
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de alojamento; alojamentos concebidos para habitação de 
pessoas, ou residências convencionais 
destinadas a servir como residências 
secundárias ou sazonais, ou que estejam 
vagas;

Alteração 5
Artigo 2, nº 1, alínea d)

d) “data de referência”, a data a que dizem 
respeito os dados do respectivo Estado-
Membro, em conformidade com o nº 2 do 
artigo 5º do presente regulamento;

d) “data de referência”, a data a que dizem 
respeito os dados do respectivo Estado-
Membro, em conformidade com o nº 1 do 
artigo 5º do presente regulamento;

Alteração 6
Artigo 2, nº 1, alínea h)

h) “microdados anonimizados”, os 
registos estatísticos individuais que foram 
modificados de modo a minimizar, de 
acordo com a melhor prática actual, o 
risco de identificação das unidades 
estatísticas a que se referem.

Suprimido

Alteração 7
Artigo 2, nº 2

2. Sempre que necessário, a Comissão 
pode adoptar as definições do nº 1, de 
acordo com o procedimento referido no nº 
3 do artigo 7º.

Suprimido

Alteração 8
Artigo 3

Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população e a habitação que abranjam 
determinadas características demográficas, 
sociais, económicas e de alojamento dos 

Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população que abranjam determinadas 
características demográficas, sociais e
económicas das pessoas, famílias e
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indivíduos, famílias, agregados familiares, 
unidades de alojamento e edifícios, a nível 
nacional e regional, conforme exposto no 
anexo.

agregados familiares, assim como
habitação a nível nacional e regional, 
conforme exposto no anexo.

Alteração 9
Artigo 4, título

Fontes de dados e qualidade Fontes de dados

Alteração 10
Artigo 4, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) combinação de recenseamento com 
base em registos com inquérito por 
amostragem e com recenseamento 
convencional;

Alteração 11
Artigo 4, nº 2

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as fontes de dados e a metodologia 
utilizadas para cumprir as obrigações 
decorrentes do presente regulamento 
satisfazem o melhor possível as 
características essenciais dos 
recenseamentos da população e da 
habitação, conforme definidas no nº 1 do 
artigo 2º.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as fontes de dados e a metodologia 
utilizadas para cumprir as obrigações 
decorrentes do presente regulamento 
satisfazem o melhor possível as 
características essenciais dos 
recenseamentos da população e da 
habitação, conforme definidas no nº 1, 
alínea g), do artigo 2º.

Alteração 12
Artigo 4, nº 3

3. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a qualidade dos dados e 
metadados transmitidos. A Comissão 
(Eurostat), em colaboração com as 
autoridades competentes dos Estados-

Suprimido
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Membros e as organizações 
internacionais, apresenta as 
recomendações metodológicas e os 
requisitos concebidos para garantir a 
qualidade dos dados e metadados 
produzidos, em particular as 
Recomendações da Conferência dos 
Estaticistas Europeus para os 
Recenseamentos da População e da 
Habitação.

Alteração 13
Artigo 4, nº 4

4. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão (Eurostat) as fontes de dados 
utilizadas, as razões subjacentes à escolha 
dessas fontes e os efeitos que as fontes 
seleccionadas terão na qualidade das 
estatísticas (relatório de qualidade). Neste 
contexto, os Estados-Membros devem 
comunicar em que medida as fontes de 
dados e a metodologia escolhidas 
satisfazem as características essenciais 
dos recenseamentos da população e da 
habitação, conforme definidas no nº 1 do 
artigo 2º.

Suprimido

Alteração 14
Artigo 4, nº 5

5. Os Estados-Membros devem informar 
imediatamente a Comissão (Eurostat) das 
revisões ou correcções efectuadas às 
estatísticas fornecidas ao abrigo do 
presente regulamento, bem como de 
quaisquer alterações dos métodos e das 
fontes de dados utilizados.

5. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão (Eurostat) das revisões ou 
correcções efectuadas às estatísticas 
fornecidas ao abrigo do presente 
regulamento, bem como de quaisquer 
alterações dos métodos e das fontes de 
dados utilizados, o mais tardar um mês 
antes da publicação dos dados revistos.

Alteração 15
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Artigo 4, nº 6

6. A Comissão define o teor do relatório 
de qualidade, assim como critérios de 
qualidade para a produção e difusão dos 
dados, segundo o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 7º.

Suprimido

Alteração 16
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros devem transmitir 
à Comissão (Eurostat) os dados e 
metadados validados tal como 
especificado no presente regulamento, 
principalmente no início de cada década.

1. Cada Estado-Membro deve determinar 
uma data a que os seus dados se referem 
(data de referência). Esta data de 
referência deve situar-se num ano 
especificado com base no presente 
regulamento (ano de referência). O 
primeiro ano de referência será 2011. A 
Comissão estabelecerá os anos de 
referência subsequentes em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 7º. Os anos de referência devem 
situar-se no início de cada década. 

Alteração 17
Artigo 5, nº 2

2. Cada Estado-Membro deve determinar 
uma data a que os seus dados se referem 
(data de referência). Esta data de 
referência tem de se situar num ano 
especificado com base no presente 
regulamento (ano de referência). O 
primeiro ano de referência será 2011. A 
Comissão estabelecerá os anos de 
referência subsequentes em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 7º.

2. Os Estados-Membros devem transmitir 
à Comissão (Eurostat) os dados e 
metadados finais validados tal como 
especificado no presente regulamento, 
num prazo de 27 meses após o final do 
ano de referência.

Alteração 18
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Artigo 5, nº 3

3. Os dados serão fornecidos num prazo 
de 24 meses após o final do ano de 
referência.

Suprimido

Alteração 19
Artigo 5, nº 4

4. A Comissão adopta um programa dos 
dados estatísticos e dos metadados a 
transmitir para preencher os requisitos da 
recolha de dados, segundo o procedimento 
previsto no nº 3 do artigo 7º. Os temas a 
cobrir no âmbito do presente regulamento 
para um nível geográfico específico não 
podem ir além dos que são enumerados 
no anexo para esse nível geográfico.

4. A Comissão adopta um programa dos 
dados estatísticos e dos metadados a 
transmitir para preencher os requisitos do 
presente regulamento, segundo o 
procedimento previsto no nº 3 do artigo 7º.

Alteração 20
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão adopta as 
especificações técnicas dos temas exigidos 
pelo presente regulamento, bem como a 
respectiva discriminação, em 
conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 7º.

Alteração 21
Artigo 5, nº 5

5. O programa dos dados estatísticos pode 
incluir, para além dos dados agregados 
(sob a forma de um programa de 
quadros), uma amostra de microdados 
anonimizados.

Suprimido

Alteração 22
Artigo 5, nº 7
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7. Caso haja revisões ou correcções nos 
termos do nº 5 do artigo 4º do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
transmitir imediatamente os dados 
alterados à Comissão (Eurostat).

7. Caso haja revisões ou correcções nos 
termos do nº 5 do artigo 4º do presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
transmitir os dados alterados à Comissão 
(Eurostat) o mais tardar aquando da
publicação dos dados revistos.

Alteração 23
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Avaliação da qualidade 

1. Para efeitos do disposto no presente 
regulamento, aplicam-se aos dados a 
transmitir os seguintes parâmetros de 
avaliação da qualidade:
- "Pertinência" refere-se ao grau de 
adequação entre as estatísticas e as 
necessidades actuais e potenciais dos 
utilizadores;
-"Exactidão" refere-se à aproximação 
entre as estimativas e os valores reais não 
conhecidos;
- "Oportunidade " e "Pontualidade" 
referem-se ao intervalo temporal entre o 
período de referência e a disponibilidade 
dos resultados;
- "Acessibilidade" e “Clareza” referem-se 
às condições e disposições nos termos das 
quais os utilizadores podem obter, utilizar 
e interpretar os dados;
- "Comparabilidade" refere-se à medição 
do impacto das diferenças nos conceitos 
estatísticos aplicados, bem como nos 
instrumentos e processos de medição, 
quando se procede à comparação das 
estatísticas entre zonas geográficas, 
domínios sectoriais ou ao longo do tempo;
- "Coerência" refere-se à adequação dos 
dados a combinar, com fiabilidade, em
várias formas e para várias utilizações.
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2. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) um relatório sobre a 
qualidade dos dados transmitidos. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem 
comunicar em que medida as fontes de 
dados e a metodologia escolhidas 
satisfazem as características essenciais 
dos recenseamentos da população e da 
habitação definidas na alínea g) do artigo 
2º.
3. Ao aplicar os parâmetros de qualidade 
definidos no nº 1 aos dados abrangidos 
pelo presente regulamento, as 
modalidades e a estrutura dos relatórios 
sobre a qualidade serão definidas segundo 
o procedimento referido no nº 2 do artigo 
7º. A Comissão (Eurostat) avaliará a 
qualidade dos dados transmitidos.
4. A Comissão (Eurostat), em colaboração 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, apresenta as 
recomendações metodológicas concebidas 
para garantir a qualidade dos dados e 
metadados produzidos, em particular as 
Recomendações da Conferência dos 
Estaticistas Europeus para os 
Recenseamentos da População e da 
Habitação.

Alteração 24
Artigo 6, nº 1, alínea -a) (nova)

-a) As especificações técnicas dos temas 
exigidos pelo presente regulamento, bem 
como a respectiva discriminação,
previstas no nº 4 bis do artigo 5º;

Alteração 25
Artigo 6, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) As modalidades e a estrutura dos 
relatórios de qualidade previstas no nº 3 
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do artigo 5º bis;

Alteração 26
Artigo 6, nº 2, alínea a)

a) A adaptação das definições previstas no 
nº 2 do artigo 2º;

Suprimido

Alteração 27
Artigo 6, nº 2, alínea b)

b) A definição do teor do relatório de 
qualidade previsto no nº 6 do artigo 4º;

Suprimido

Alteração 28
Artigo 6, nº 2, alínea c)

c) A definição dos critérios de qualidade 
previstos no nº 6 do artigo 4º;

Suprimido

Alteração 29
Artigo 6, nº 2, alínea d)

d) Os anos de referência previstos no nº 2 
do artigo 5º;

d) Os anos de referência previstos no nº 1 
do artigo 5º;

Alteração 30
Artigo 6, nº 3

3. É levado em consideração o princípio de 
que os benefícios da actualização têm de 
compensar os seus custos e o princípio de 
que os custos e encargos adicionais se 
mantenham dentro de limites razoáveis.

3. É levado em consideração o princípio de 
que os benefícios das medidas adoptadas
têm de compensar os seus custos e o 
princípio de que os custos e encargos 
adicionais se mantenham dentro de limites 
razoáveis.
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Alteração 31
Anexo, secção 1.2.1, travessão 13

- Eventual residência anterior no 
estrangeiro e ano de chegada ao país

- Eventual residência anterior no 
estrangeiro e ano de chegada ao país (1980 
e seguintes)

Alteração 32
Anexo, secção 1.3

1.3 Tópicos recomendados para os níveis 
geográficos:

Suprimido

Nível nacional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, 
LAU 2
1.3.1 Recomenda-se que os Estados-
Membros comuniquem todos os temas que são 
obrigatórios para o nível regional NUTS 2 
igualmente em todos os níveis regionais mais 
pormenorizados, até ao nível regional mais 
pormenorizado disponível.
1.3.2 Tópicos não derivados
- Localização da escola, faculdade ou 
universidade
- Modo de transporte para o local de trabalho
- Modo de transporte para a escola, faculdade 
ou universidade
- Distância percorrida até ao local de trabalho 
e tempo gasto
- Distância percorrida até à escola, faculdade 
ou universidade e tempo gasto
- Estado civil de facto
- Número total de filhos nados vivos
- Data(s) do(s) casamento (s) legal(ais) de 
indivíduos do sexo feminino que já foram 
casados: i) primeiro casamento e ii) casamento 
actual
- Data(s) do início da(s) união(ões) de facto de 
indivíduos do sexo feminino que alguma vez se 
encontraram numa união de facto: i) primeira 
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união de facto e ii) união de facto actual
- Estatuto profissional habitual
- Prestadores de serviços não pagos, 
voluntários
- Tipo de sector (unidade institucional)
- Emprego informal
- Tipo de local de trabalho
- Horas de trabalho habitualmente cumpridas
- Subemprego relacionado com o número de 
horas trabalhadas
- Duração do desemprego
- Número de pessoas que trabalham na 
unidade local do estabelecimento
- Principal fonte de subsistência
- Rendimento
- Habilitações (literárias)
- Área de estudos
- Frequência escolar
- Literacia
- Literacia informática
- País de residência habitual anterior no 
estrangeiro
- Duração total da residência no país
- Local de residência habitual cinco anos antes 
do recenseamento
- Razão para migração
- País de nascimento dos pais
- Aquisição de nacionalidade
- Etnia
- Língua
- Religião
- Estado de incapacidade
- Ocupação única ou partilhada
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- Renda
- Bens de consumo duradouros de que o 
agregado dispõe
- Número de automóveis disponíveis para a 
utilização do agregado
- Existência de estacionamento para 
automóvel
- Telefone e ligação à Internet
- Produção agrícola por conta própria (nível 
do agregado)
- Características de todos os empregos na 
agricultura durante o ano passado (nível 
individual)
1.3.3 Tópicos derivados
- Zonas urbanas e rurais
- Grupos socioeconómicos
- Indivíduos com origem estrangeira/nacional
- Grupos da população importantes para a 
migração internacional
- População com antecedentes como refugiado
- Deslocados internos
- Uniões entre pessoas do mesmo sexo
- Situação de família extensa
- Tipo de família reconstituída
- Tipo de família extensa
- Composição geracional dos agregados 
domésticos privados

Alteração 33
Anexo, secção 2.3 

2.3 Tópicos recomendados para os níveis 
geográficos:

Suprimido

Nível nacional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2
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2.3.1 Recomenda-se que os Estados-
Membros comuniquem todos os temas que 
são obrigatórios para o nível regional 
NUTS 2 igualmente em todos os níveis 
regionais mais pormenorizados, até ao 
nível regional mais pormenorizado 
disponível.
2.3.2 Tópicos não derivados
- Existência e características de 
residências secundárias, sazonais e vagas
- Ocupação por número de agregados 
domésticos privados
- Tipo de divisões
- Água quente
- Aquecimento de água para fins 
sanitários
- Tipo de sistema de esgotos
- Cozinha
- Equipamentos de cozinha
- Fontes de energia utilizadas para 
aquecimento
- Isolamento térmico da residência
- Disponibilidade de electricidade
- Produção de electricidade
- Gás canalizado
- Ar condicionado
- Ventilação
- Situação da residência no edifício
- Acessibilidade à residência
- Elevador
- Residências por número de pisos do 
edifício
- Residências por materiais de construção 
de partes especificadas do edifício
- Residências por estado de reparação dos 
edifícios
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- Separação de resíduos no agregado


