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10.4.2013 A7-0050/24 

Изменение  24 

Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Cătălin Sorin Ivan, Norica Nicolai, 

Jerzy Buzek, Rafał Trzaskowski, László Surján и други 

 

Доклад A7-0050/2013 

Csaba Sógor 

Европейската демографска статистика 

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 4 заличава се 

Общо население за конкретни цели на 

Съюза 

 

За целите на гласуването с 

квалифицирано мнозинство в Съвета 

държавите-членки предоставят на 

Комисията (Евростат) данни за 

общото население на национално 

равнище към референтния момент 

или период, определено в член 2, 

буква в), в срок от 8 месеца от края на 

референтната година. За целите на 

настоящия член държавите-членки 

не предоставят данни за населението 

в неговото законно или регистрирано 

местопребиваване към референтния 

момент или период. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.4.2013 A7-0050/25 

Изменение  25 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0050/2013 

Csaba Sógor 

Европейската демографска статистика 

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В съответствие с член 16, 

параграф 4 от Договора за 

Европейския съюз, от 1 ноември 

2014 г. квалифицираното мнозинство 

се определя въз основа на населението 

на държавите-членки. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Статистическите правила за изчисляване на „относителните тегла на населението“ 

по отношение на критерия за „двойно мнозинство“ в съответствие с член 16, 

параграф 4 от Договора за Европейския съюз следва да бъдат определени с отделен 

специален регламент. 
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10.4.2013 A7-0050/26 

Изменение  26 

Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0050/2013 

Csaba Sógor 

Европейската демографска статистика 

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 4 заличава се 

Общо население за конкретни цели на 

Съюза 

 

За целите на гласуването с 

квалифицирано мнозинство в Съвета 

държавите-членки предоставят на 

Комисията (Евростат) данни за 

общото население на национално 

равнище към референтния момент 

или период, определено в член 2, 

буква в), в срок от 8 месеца от края на 

референтната година. За целите на 

настоящия член държавите-членки 

не предоставят данни за населението 

в неговото законно или регистрирано 

местопребиваване към референтния 

момент или период. 

 

Or. en 

Обосновка 

Статистическите правила за изчисляване на „относителните тегла на населението“ 

по отношение на критерия за „двойно мнозинство“ в съответствие с член 16, 

параграф 4 от Договора за Европейския съюз следва да бъдат определени с отделен 

специален регламент. 


