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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0069)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0078/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) Datele statistice periodice referitoare la 
populaţie şi la principalele caracteristici 
familiale, sociale, economice şi privind 
locuinţele persoanelor individuale sunt 
necesare pentru studiul şi definirea 
politicilor regionale şi sociale care 
afectează anumite sectoare ale comunităţii.

(2) datele statistice periodice referitoare la 
populaţie şi la principalele caracteristici 
familiale, sociale, economice şi privind 
locuinţele persoanelor individuale sunt 
necesare pentru studiul şi definirea 
politicilor regionale şi sociale care 
afectează anumite sectoare ale comunităţii. 
Nevoia de a colecta informaţii detaliate cu 
privire la locuinţe se manifestă în special 
în direcţia sprijinului acordat diverselor 
activităţi comunitare de tipul promovării 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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incluziunii sociale şi al urmăririi 
coeziunii sociale la nivel regional, sau al 
protecţiei mediului şi al promovării 
eficienţei energetice;

Amendamentul 2
Considerentul 8

(8) În special, ar trebui să se acorde 
Comisiei competenţa de a stabili condiţiile 
pentru adaptarea definiţiilor, pentru
stabilirea viitorilor ani de referinţă şi 
pentru adoptarea programului de date şi 
metadate statistice. Având în vedere faptul 
că acele măsuri au un domeniu general de 
aplicare şi sunt prevăzute pentru
modificarea elementelor neesenţiale ale 
prezentului regulament, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare prin validare, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 a din Decizia 
1999/468/CE,

(8) în special, ar trebui să se acorde 
Comisiei competenţa de a stabili condiţiile 
pentru stabilirea anilor de referinţă 
următori şi pentru adoptarea programului 
de date şi metadate statistice. Întrucât 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare şi sunt destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE,

Amendamentul 3
Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

(a) „populaţie” se referă la populaţia 
naţională şi regională la domiciliul habitual 
al acesteia la data de referinţă menţionată 
la articolul 5 alineatul (2);

(a) „populaţie” se referă la populaţia 
naţională şi regională la domiciliul habitual 
al acesteia la data de referinţă menţionată 
la articolul 5 alineatul (1);

Amendamentul 4
Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

(b) „locuinţe” se referă la unităţi şi clădiri 
de locuit, precum şi la relaţia dintre 
populaţie şi spaţiile de locuit la nivelurile 
naţionale şi regionale la data de referinţă. 
„Clădiri” se referă la acele clădiri care 
includ în fapt sau potenţial unităţi de 
locuit;

(b) „locuinţe” se referă la spaţiile de locuit, 
precum şi la condiţiile de locuire şi relaţia 
dintre populaţie şi spaţiile de locuit la 
nivelurile naţionale şi regionale la data de 
referinţă. „Clădiri” se referă la acele clădiri 
permanente care includ spaţii de locuit
destinate locuirii umane, sau locuinţe 
convenţionale rezervate unei utilizări 
sezoniere sau secundare sau neocupate;
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Amendamentul 5
Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

(d) „data de referinţă” este data la care se 
referă respectivul stat membru, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al 
prezentului regulament;

(d) „data de referinţă” este data la care se 
referă respectivul stat membru, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al 
prezentului regulament;

Amendamentul 6
Articolul 2 alineatul (1) litera (h)

(h) „microdate anonime” se referă la 
registre statistice individuale care au fost 
modificate pentru a minimaliza, în 
conformitate cu cele mai bune practici 
actuale, riscul identificării unităţilor 
statistice la care se raportează.

(eliminat)

Amendamentul 7
Articolul 2 alineatul (2)

(2) Dacă este necesar, Comisia poate 
adapta definiţiile la care se face referire 
în primul paragraf în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 7 
alineatul (3).

(eliminat)

Amendamentul 8
Articolul 3

Statele membre trebuie să prezinte
Comisiei (Eurostat) date referitoare la 
populaţie şi locuinţe, incluzând 
caracteristici determinate demografice, 
sociale, economice şi de locuinţă ale 
persoanelor individuale, ale familiilor, ale 
gospodăriilor, ale unităţilor de locuit şi ale 
clădirilor la nivel naţional şi regional, 
astfel cum se prevede în anexă.

Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populaţie, 
incluzând caracteristici determinate 
demografice, sociale şi economice ale 
persoanelor, ale familiilor şi ale 
gospodăriilor, precum şi cu privire la 
locuinţe la nivel naţional şi regional, astfel 
cum se prevede în anexă.
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Amendamentul 9
Articolul 4 titlu

Sursele şi calitatea datelor Sursele datelor

Amendamentul 10
Articolul 4 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) combinaţia de recensământ pe bază 
de registru şi de anchetă prin sondaj, 
precum şi de recensământ tradiţional;

Amendamentul 11
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Statele membre trebuie să asigure că 
sursele de date şi metodologia folosite
pentru a se conforma cu cerinţele 
prezentului regulament întrunesc 
caracteristicile esenţiale ale 
recensămintelor populaţiei şi ale 
locuinţelor la nivelul cel mai ridicat 
posibil, astfel cum sunt definite la articolul 
2 alineatul (1).

(2) Statele membre garantează că sursele 
de date şi metodologia la care se recurge
pentru a se conforma cu cerinţele 
prezentului regulament întrunesc 
caracteristicile esenţiale ale 
recensămintelor populaţiei şi ale 
locuinţelor la nivelul cel mai ridicat 
posibil, astfel cum sunt definite la articolul 
2 alineatul (1) litera (g).

Amendamentul 12
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
calitatea datelor şi metadatelor transmise. 
Comisia (Eurostat), în colaborare cu 
autorităţile competente ale statelor 
membre şi cu organizaţiile internaţionale, 
va trebui să furnizeze recomandări 
metodologice şi cerinţe destinate 
asigurării calităţii datelor şi a metadatelor 
produse, în special recomandările 
Conferinţei statisticienilor europeni cu 
privire la recensămintele populaţiei şi ale 
locuinţelor.

(eliminat)
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Amendamentul 13
Articolul 4 alineatul (4)

(4) Statele membre trebuie să raporteze 
Comisiei (Eurostat) cu privire la sursele 
de date folosite, motivele alegerii acestor 
surse şi efectele surselor de date alese 
asupra calităţii statisticilor (raport de 
calitate). În acest context, statele membre 
trebuie să raporteze asupra măsurii în 
care sursele de date şi metodologia alese 
întrunesc caracteristicile esenţiale ale 
recensămintelor privind populaţia şi 
locuinţele, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (1).

(eliminat)

Amendamentul 14
Articolul 4 alineatul (5)

(5) Statele membre trebuie să informeze 
Comisia (Eurostat) fără întârziere cu 
privire la reviziile şi corecturilor
statisticilor furnizate conform prezentului 
regulament, precum şi asupra oricăror 
schimbări ale metodelor şi ale surselor de 
date folosite.

(5) Statele membre informează Comisia 
(Eurostat) cu privire la revizuirile şi 
corectările statisticilor furnizate conform 
prezentului regulament, precum şi asupra 
oricăror schimbări ale metodelor şi ale 
surselor de date folosite, cu cel mult o lună 
înaintea publicării datelor revizuite.

Amendamentul 15
Articolul 4 alineatul (6)

(6) Comisia defineşte conţinuturile 
raportului de calitate, precum şi criteriile 
calitative pentru producerea şi 
diseminarea datelor în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 7 
alineatul (3).

(eliminat)

Amendamentul 16
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre trebuie să furnizeze
Comisiei (Eurostat) date şi metadate 
validate, astfel cum este specificat în 
prezentul regulament, în principal la 

(1) Fiecare stat membru stabileşte o dată 
la care să se refere datele sale (dată de 
referinţă). Această dată de referinţă 
trebuie să cadă într-un an definit pe baza 
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începutul fiecărui deceniu. prezentului regulament (an de referinţă). 
Primul an de referinţă va fi anul 2011. 
Comisia stabileşte următorii ani de 
referinţă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7 alineatul (3). Anii 
de referinţă se situează la începutul 
fiecărui deceniu.

Amendamentul 17
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Fiecare stat membru stabileşte o dată 
la care să se refere datele sale (dată de 
referinţă). Această dată de referinţă 
trebuie să fie inclusă într-un an specificat 
pe baza prezentului regulament (an de 
referinţă). Primul an de referinţă va fi 
anul 2011. Comisia stabileşte următorii 
ani de referinţă în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 7 
alineatul (3). 

(2) Statele membre furnizează Comisiei 
(Eurostat) date şi metadate finale şi 
validate, în conformitate cu cerinţele din 
cadrul prezentului regulament, în termen 
de 27 de luni de la încheierea anului de 
referinţă.

Amendamentul 18
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Datele se furnizează în decurs de 24 de 
luni după încheierea anului de referinţă.

(eliminat)

Amendamentul 19
Articolul 5 alineatul (4)

(4) În conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7 alineatul (3), Comisia adoptă un 
program al datelor şi al metadatelor 
statistice ce urmează a fi transmise pentru 
îndeplinirea cerinţelor de colectare a 
datelor. Tematicile incluse pentru un 
anumit nivel geografic, conform 
prezentului regulament, nu le pot depăşi 
pe cele listate în anexă pentru acel nivel 
geografic.

(4) În conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7 alineatul (3), Comisia adoptă un 
program al datelor şi al metadatelor 
statistice ce urmează a fi transmise pentru 
îndeplinirea cerinţelor din cadrul 
prezentului regulament.
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Amendamentul 20
Articolul 5 alineatul (4a) (nou)

(4a) Comisia adoptă specificaţiile tehnice 
ale temelor, în conformitate cu cerinţele 
din cadrul prezentului regulament, 
precum şi ale clasificării lor, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 21
Articolul 5 alineatul (5)

(5) Programul de date statistice poate 
cuprinde, pe lângă datele agregate (sub 
forma unui program de tabele), un 
eşantion de microdate făcute anonime.

(eliminat)

Amendamentul 22
Articolul 5 alineatul (7)

(7) În cazul reviziilor şi al corecturilor în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al 
prezentului regulament, statele membre 
transmit fără întârziere datele modificate 
Comisiei (Eurostat).

(7) În cazul revizuirilor şi al corecturilor în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al 
prezentului regulament, statele membre 
transmit datele modificate Comisiei 
(Eurostat) nu mai târziu de data publicării 
datelor revizuite.

Amendamentul 23
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
Evaluarea calităţii

(1) În sensul prezentului regulament, 
următoarele criterii de evaluare a calităţii 
se aplică datelor care trebuie comunicate:
- „adecvare”, cu privire la gradul în care 
statisticile răspund nevoilor actuale şi 
potenţiale ale utilizatorilor;
- „exactitate”, cu privire la proximitatea 
dintre estimări şi valorile reale 



PE 388.663v01-00 12/17 PR\666905RO.doc

RO

necunoscute; 
- „actualitate” şi „punctualitate”, cu 
privire la perioada de timp cuprinsă între 
perioada de referinţă şi disponibilitatea 
rezultatelor;
- „accesibilitate” şi „claritate”, cu privire 
la modalităţile şi condiţiile în care 
utilizatorii pot obţine, utiliza şi interpreta 
datele;
- „comparabilitate”, cu privire la 
măsurarea consecinţelor diferenţelor 
dintre conceptele statistice aplicate şi 
instrumentele şi procedurile de măsură, 
atunci când statisticile sunt comparate în 
funcţie de zone geografice, domenii 
sectoriale sau perioade de timp;
- „coerenţă”, cu privire la posibilitatea de 
a combina datele în moduri diferite şi 
pentru utilizări diferite.
(2) Statele membre transmit Comisiei 
(Eurostat) un raport privind calitatea 
datelor transmise. În acest context, statele 
membre raportează asupra măsurii în 
care sursele de date şi metodologia pentru 
care s-a optat întrunesc caracteristicile 
esenţiale ale recensămintelor privind 
populaţia şi locuinţele, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (1) litera 
(g).
(3) În contextul aplicării criteriilor de 
calitate precizate la alineatul (1) la datele 
prevăzute de prezentul regulament, 
modalităţile şi structura rapoartelor de 
calitate sunt definite în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 7 
alineatul (2). Comisia (Eurostat) 
evaluează calitatea datelor transmise.
(4) Comisia (Eurostat), în colaborare cu 
autorităţile competente ale statelor 
membre, furnizează recomandările 
metodologice destinate garantării calităţii 
datelor şi a metadatelor produse, ţinând 
seama în special de recomandările 
Conferinţei statisticienilor europeni cu 
privire la recensămintele populaţiei şi ale 
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locuinţelor.

Amendamentul 24
Articolul 6 alineatul (1) litera (-a) (nouă)

(-a) specificaţiile tehnice ale temelor, în 
conformitate cu cerinţele din cadrul 
prezentului regulament, precum şi ale 
clasificării lor, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (4a);

Amendamentul 25
Articolul 6 alineatul (1) litera (aa)(nouă)

(aa) modalităţile şi structura rapoartelor 
de calitate prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3).

Amendamentul 26
Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

(a) adaptarea definiţiilor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2);

(eliminat)

Amendamentul 27
Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

(b) definiţia conţinutului raportului de 
calitate, astfel cum este prevăzut la 
articolul 4 alineatul (6);

(eliminat)

Amendamentul 28
Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

(c) definiţia criteriilor de calitate, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 4 alineatul 
(6);

(eliminat)



PE 388.663v01-00 14/17 PR\666905RO.doc

RO

Amendamentul 29
Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

(d) anii de referinţă, astfel cum sunt 
prevăzuţi la articolul 5 alineatul (2);

(d) anii de referinţă, astfel cum sunt 
prevăzuţi la articolul 5 alineatul (1);

Amendamentul 30
Articolul 6 alineatul (3)

(3) Se va ţine seama de principiul conform 
căruia beneficiile actualizării trebuie să 
prevaleze asupra costurilor, precum şi de 
principiul conform căruia costurile şi 
sarcinile suplimentare trebuie să se 
încadreze în limite rezonabile.

(3) Se va ţine seama de principiul conform 
căruia beneficiile măsurilor luate trebuie 
să prevaleze asupra costurilor, precum şi de 
principiul conform căruia costurile şi 
sarcinile suplimentare trebuie să se 
încadreze în limite rezonabile.

Amendamentul 31
Anexă secţiunea 1.2.1 a treisprezecea liniuţă

- Domiciliul eventual în străinătate şi anul 
sosirii în ţara respectivă

- Domiciliul eventual în străinătate şi anul 
sosirii în ţara respectivă (1980 şi după)

Amendamentul 32
Anexă secţiunea 1.3

1.3 Tematici recomandate pentru 
nivelurile geografice:
nivelul naţional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

1.3.1 Se recomandă statelor membre să 
raporteze cu privire la toate tematicile 
care sunt obligatorii pentru nivelul 
regional NUTS 2, precum şi cu privire la 
toate nivelurile regionale mai profunde, 
până la nivelul regional cel mai profund 
disponibil.

1.3.2 Tematici nederivate
- Localizarea şcolii, a colegiului sau a 
universităţii
- Modalitatea de transport la locul de 
muncă
- Modalitatea de transport la şcoală, 

(eliminat)
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colegiu sau universitate
- Distanţa parcursă până la locul de 
muncă şi timpul necesar
- Distanţa parcursă până la şcoală, 
colegiu sau universitate şi timpul necesar
- Starea civilă de fapt
- Numărul total al copiilor născuţi vii
- Data (datele): i) primei căsătorii şi ii) 
actualei căsătorii a femeii
- Data (datele): i) primei legături bazate 
pe consimţământul mutual şi ii) actualei 
legături bazate pe consimţământul mutual 
a femeii
- Statutul activităţii obişnuite
- Prestatori de servicii neplătite, voluntari
- Tipul sectorului (unitatea instituţională)
- Ocupaţie informală
- Tipul locului de muncă
- Timpul de lucru efectuat în general
- Ocuparea insuficientă a forţei de muncă 
raportată la timp
- Durata şomajului
- Numărul persoanelor ce lucrează în 
unitatea locală a instituţiei
- Principala sursă de existenţă
- Venituri
- Nivelul de instruire
- Domeniul de studiu
- Nivelul de şcolarizare
- Alfabetizarea
- Alfabetizarea informatică
- Ţara domiciliului anterior în străinătate
- Durata totală a reşedinţei în acea ţară
- Locul domiciliului cinci ani înainte de 
recensământ
- Motivul migrării
- Ţara de origine a părinţilor
- Dobândirea cetăţeniei
- Etnia
- Limbă
- Religie
- Statutul invalidităţii
- Locuinţă individuală sau împărţită
- Chiria
- Produsele de consum durabile deţinute 
de gospodărie
- Numărul de maşini disponibile pentru 
uzul gospodăriei



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

RO

- Disponibilitatea locurilor de parcare
- Telefonul şi conexiunea la internet
- Producţia agricolă pe cont propriu (la 
nivel de gospodărie)
- Caracteristicile tuturor locurilor de 
muncă în agricultură pe perioada anului 
anterior (la nivel individual)

1.3.3 Tematici derivate
- Zonele urbane şi rurale
- Grupurile socio-economice
- Persoanele de origine străină/naţională
- Grupurile de populaţie relevante pentru 
migraţia internaţională
- Populaţia cu statut de refugiat
- Persoanele strămutate intern
- Parteneriate între persoane de acelaşi 
sex
- Statutul familiei extinse
- Tipul familiei recompuse
- Tipul familiei extinse
- Compoziţia gospodăriilor private în 
funcţie de generaţii

Amendamentul 33
Anexă secţiunea 2.3 

2.3 Tematici recomandate pentru 
nivelurile geografice: 
nivelul naţional, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

2.3.1 Se recomandă statelor membre să 
raporteze cu privire la toate tematicile 
care sunt obligatorii pentru nivelul 
regional NUTS 2, precum şi cu privire la 
toate nivelurile regionale mai profunde, 
până la nivelul regional cel mai profund 
disponibil.

2.3.2 Tematici nederivate
- Disponibilitatea şi caracteristicile 
locuinţelor secundare, de sezon şi libere
- Ocuparea în funcţie de numărul 
gospodăriilor private

(eliminat)
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- Tipul camerelor
- Apa caldă
- Încălzirea apei de uz sanitar
- Tipul de sistem de eliminare a 
reziduurilor
- Bucătăria
- Instalaţiile de gătit
- Sursele de energie folosite pentru 
încălzire
- Izolarea termică a locuinţei
- Disponibilitatea electricităţii
- Producţia de electricitate
- Gazul prin reţeaua de distribuţie

- Aerul condiţionat 
- Ventilaţia
- Poziţia locuinţei în clădire
- Accesul la locuinţă
- Ascensorul
- Locuinţele din clădire în funcţie de 
numărul etajelor
- Locuinţele în funcţie de materialele din 
care sunt construite anumite părţi ale 
clădirii ce includ locuinţa
- Locuinţele în funcţie de stadiul de 
reparare a clădirilor
- Separarea reziduurilor în gospodărie


