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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Споразумение между ЕС и  Шри Ланка относно някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги *** 

Препоръка: Петри Сарвама (A7-0169/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

2. Засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската 

организация за безопасност на въздухоплаването *** 

Препоръка: Яромир Кохличек (A7-0157/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

3. Изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на 

депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския 

университетски институт във Флоренция *** 

Препоръка: Дорис Пак (A7-0156/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Период за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския 

парламент * 

Доклад: Карло Казини (A7-0138/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 601, 31, 16 
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5. Искане за защита на парламентарния имунитет на Габриеле Албертини 

Доклад: Бернхард Рапкай (A7-0149/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис(I) 

Доклад: Ева Лихтенбергер (A7-0159/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис(II) 

Доклад: Ева Лихтенбергер (A7-0160/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

8. Предложенията за поглъщане 

Доклад: Клаус-Хайнер Лене(A7-0089/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  
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9. Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз 

Доклад: Йенс Гайер (A7-0145/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 618, 19, 36 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

 

10. Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони***I 

Доклад: Иво Белет(A7-0121/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 1 комисия  +  

член 28 1сч комисия  +  

2 GUE/NGL  ↓  

след съображение 39 3 Verts/ALE ПГ - 153, 497, 20 

съображение 40 4 Verts/ALE ПГ - 129, 527, 22 

1сч комисия  +  

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 572, 103, 13 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 3, 4 
 

 

11. Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен 

пазар 

Доклад: Херберт Ройл(A7-0135/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

разд.   

1/ПГ + 339, 336, 12 

2/ПГ - 284, 365, 35 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 349, 322, 10 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 318, 351, 7 

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 337, 324, 12 

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 335, 342, 6 

§ 79 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 343, 332, 13 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 465, 177, 46 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1, окончателно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 

S&D: изм. 1 
 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_BG.doc 6 PE 511.453 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: §§ 32, 39 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изм. 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "от между 40% и 45%" 

2-ра част: тези думи 
 

PPE: 

§20 

1-ва част: "констатира, че  ... разпространението на енергийната бедност;" 

2-ра част: "подчертава, че запазването на регулирани цени  ... да упражняват в пълна 

степен своето право на избор;" 
 

§ 79 

1-ва част: "подчертава ползата  ... от квотна към преференциална система," 

2-ра част: "тъй като доказателствата  ... предстоящото предложение за насоки;" 
 

Verts/ALE: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "да извърши оценка на разходите и 

ползите от " 

2-ра част: тези думи 
 

§ 56 

1-ва част: Целият текст с изключение на "подчертава, че свободните и открити световни 

пазари  ... технологии, които се използват за ВЕИ; " 

2-ра част: тези думи 
 

§ 73 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "които са оставени без възможност за 

избор по този въпрос" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Изменение 1 е внесено от Бернд Ланге и др.  
 

 

12. Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в 

процес на присъединяване към ЕС 

Доклад: Марейе Корнелисен (A7-0136/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 584, 86, 19 

2/ПГ + 442, 195, 47 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

ПГ + 591, 80, 21 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 363, 301, 27 

§ 37 § оригинален 

текст 

ПГ + 602, 59, 24 

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 48 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 311, 15 

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 70 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 79 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 80 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 5, 16, 37 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 24, 25, 60, 70 

ECR: §§ 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 4 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите  "и на религията" 

2-ра част: тези думи 
 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на  "приветства въвеждането на квоти ... и да 

преодолеят тяхното недостатъчно представителство" 

2-ра част: тези думи 
 

§ 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на  "относно достъпа до контрацептиви и тяхната 

наличност  ...  и сравнима във времето," 

2-ра част: тези думи 
 

§ 52 

1-ва част: Целият текст с изключение на  "безплатна" 

2-ра част: тази дума 
 

§ 66 

1-ва част: Целият текст с изключение на  "сексуалното образование в началните 

училища" 

2-ра част: тези думи 
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ECR: 

§ 30 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите"държавно спонсорирана " 

2-ра част: тези думи 
 

PPE, ECR: 

§ 80 

1-ва част: Целият текст с изключение на " свободен " 

2-ра част: тази дума 
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13. Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в EС 

Доклад: Ренате Вебер (A7-0117/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 584, 89, 9  

устно изменени 

2 -  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 323, 3 

3 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 347, 329, 2 

3 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 358, 329, 2 

3 +  

4/ЕГ - 327, 355, 5 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 512, 159, 5 

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ЕГ + 413, 259, 6 

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 359, 317, 4 

позоваване 9 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 357, 321, 6 

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 360, 318, 7 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 539, 70, 78 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 40, позоваване 9 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 19 

1-ва част: "припомня на Комисията... за да гарантира медийния плурализъм," 

2-ра част: "включително законодателна рамка  ...  минимални стандарти в държавите 

членки" 
 

§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "правен"  и "правна"  

2-ра част: тези думи 
 

§ 32 

1-ва част: "подчертава значението ... общи европейски стандарти да станат известни на 

широката общественост;" 

2-ра част: "счита, че Комисията... този доклад на Парламента и Съвета на министрите" 

3-та част: " и да предлага произтичащи от изводите в доклада действия и мерки;" 
 

§ 33 

1-ва част: Целият текст с изключение на  "законодателни" и "както и прилагането на член 

7 от ДФЕС, когато е уместно" 

2-ра част: "законодателни" 

3-та част: "ainsi que l'activation, si nécessaire, de l'article 7 du traité sur l'Union européenne" 
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§ 34 

1-ва част: "подновява своя призив към Комисията да преразгледа и измени Директивата 

за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) " 

2-ра част: "и да разшири нейния обхват, така че той да обхване минималните стандарти   

с цел гарантиране на ефективен плурализъм" 

3-та част: "във връзка с това призовава Комисията да преразгледа и измени  ... за да се 

гарантира, че решенията им се изпълняват" 

4-та част: "в рамките на този преглед, призовава Комисията  ... статута и ролята на 

националните регулаторни органи, предвиден в членове 29 и 30 от ДАВМУ;" 
 

§ 35 

1-ва част: "призовава Комисията  ...  независимостта на медийните надзорни органи;" 

2-ра част: " призовава Комисията  ... доклада на Групата на високо равнище в областта на 

свободата на медиите" 

3-та част: "по-специално чрез изготвяне на проект на предложение за набор от насоки на 

ЕС относно свободата и плурализма на медиите;" 
 

съображение Н 

1-ва част: "като има предвид, че Парламентът ... да предприеме подходящи мерки," 

2-ра част: "наред с другото, като внесе законодателно инициативно предложение по този 

въпрос;" 
 

Разни 

Ренате Вебер предложи следното устно изменение на § 24: 

"24. Подчертава необходимостта от насърчаване на етичната журналистика в медиите; 

призовава Европейската комисия да предложи инструмент (например посредством препоръка, 

като тази от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото 

достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на 

европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги), за да гарантира, 

че държавите членки приканват медийния сектор да разработва професионални стандарти и 

етичен кодекс, който включва задължението да се посочва разликата между факти и мнения по 

време на отразяване, необходимостта от точност, безпристрастност и обективност, да се зачита 

правото на неприкосновеност на хората, задължението да се поправя погрешната информация и 

правото на отговор; тази рамка следва да предвижда създаването на независим медиен 

регулаторен орган от медийния сектор, който функционира независимо от политическа или 

друга външна намеса и може да разглежда оплаквания от пресата въз основа на 

професионалните стандарти и етичния кодекс, и който има правомощията да налага 

съответните санкции;" 
 

 

14. Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии 

Доклад: Риа Омен-Ройтен (A7-0137/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 EFD ПГ - 38, 598, 31 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 569, 105, 10 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 401, 124, 166 

4/ПГ + 556, 98, 21 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 572, 74, 41 

2/ПГ + 568, 73, 36 

3/ПГ + 559, 108, 18 

4/ПГ + 553, 116, 17 

5/ПГ + 571, 97, 16 

6/ПГ + 550, 108, 21 

7/ПГ + 502, 161, 23 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 616, 29, 42 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 537, 126, 23 

3 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 620, 50, 18 

2/ПГ + 560, 103, 19 

§ 21 § оригинален 

текст 

ПГ + 559, 47, 71 

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 622, 51, 16 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 633, 41, 17 

2/ПГ + 629, 4, 53 

§ 33 33 оригинален 

текст 

ПГ + 621, 9, 58 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 397, 259, 36 

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 400, 278, 13 

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

Съображение Т § оригинален 

текст 

ПГ + 681, 4, 8 

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия EMPL) 

ПГ + 502, 138, 49 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 28, 33 и съображение Т 

EFD: изменение 1, §§ 3, 5, 6, 10, 22, 28 и окончателно гласуване 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 12, 20, 21 и окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 58 

1-ва част: "изразява съжаление, че системите по третия стълб по правило са най-често 

по-скъпи, по-рисковани и по-непрозрачни, отколкото системите по първия 

стълб; " 

2-ра част: "призовава за стабилност, надеждност и устойчивост на третия стълб;" 
 

EFD: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на "което ще наложи държавите членки да 

консолидират своите бюджети и да реформират икономиките си, като наложат 

строго управление на публичните финанси" 

2-ра част: тези думи 
 

§ 28 

1-ва част: " припомня, че много държави членки  ... противоречи на националните 

програми за пенсионни реформи;" 

2-ра част: "припомня, че пенсиите остават в сферата на компетентност на държавите 

членки ... характеристиките на професионалните пенсионни системи;" 
 

GUE/NGL: 

§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на " които обхващат най-малкото: 

 ...  достъпно за всички заинтересовани работници", на "или в съчетание с ... 

или законодателство)", на "заместващ ", на  "основан на предишни 

възнаграждения на работника", на "който да бъде допълнен, при възможност, 

от: ... свързана със заетостта им пенсионна схема", и на " призовава държавите 

членки,... социално устойчиви схеми"  

2-ра част: " които обхващат най-малкото: 

 ...  достъпно за всички заинтересовани работници" 

3-та част: "или в съчетание с ... или законодателство)",  

4-та част: "заместващ" 

5-та част: "основан на предишни възнаграждения на работника" 

6-та част: "който да бъде допълнен, при възможност, от: ... свързана със заетостта им 

пенсионна схема" 

7-ма част: "призовава държавите членки,... социално устойчиви схеми"  
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§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на "като се вземе предвид необходимостта от 

увеличаване на годините на пенсионни вноски" и на "поне" 

2-ра част: "като се вземе предвид необходимостта от увеличаване на годините на 

пенсионни вноски" 

3-та част: "поне" 
 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на "като се развият допълнителни професионални и 

частни пенсионни спестявания" 

2-ра част: тези думи 
 

§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на "и оценяване, на равнището на държавите 

членки и заедно със социалните партньори, на необходимостта от поставянето 

на устойчива основа както на законовата, така и на действителната възраст на 

пенсиониране с оглед на нарасналата средна продължителност на жив" 

2-ра част: тези думи 
 

PPE: 

§ 42 

1-ва част: Целият текст с изключение на "да включва разпоредбата, че спрямо подобни 

продукти се прилагат еднакви пруденциални стандарти, и " 

2-ра част: тези думи 
 

§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на "не само" и на "но също така да прилагат 

принципа „един и същ риск, едни и същи правила“ във всяка национална 

система и съответния стълб"  

2-ра част: "не само" и "но също така да прилагат принципа „един и същ риск, едни и 

същи правила“ във всяка национална система и съответния стълб"  
 

§ 46 

1-ва част: Целият текст с изключение на "че ако подобни изисквания се въведат по-

късно" 

2-ра част: тези думи 
 

§ 52 

1-ва част: "подчертава, че ... нетърговския характер на всеки отделен доставчик;" 

2-ра част: " признава, че предвид конкуренцията  ... с една и съща степен на риск да се 

прилагат едни и същи правила, с цел бенефициерите да не бъдат подвеждани ;" 
 

EFD, GUE/NGL: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на "да оценят необходимостта от реформиране на 

системите им по първи стълб", на "като отчетат променящата се 

продължителност на живота" и на " както и променящото се съотношение 

между пенсионери, безработни и икономически активни хора, за да гарантират 

порядъчен жизнен стандарт и икономическа независимост за по-възрастните 

хора, в частност " 

2-ра част: "да оценят необходимостта от реформиране на системите им по първи стълб" 

3-та част: "като отчетат променящата се продължителност на живота" 

4-та част: "както и променящото се съотношение между пенсионери, безработни и 

икономически активни хора, за да гарантират порядъчен жизнен стандарт и 

икономическа независимост за по-възрастните хора, в частност " 
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15. Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища 

Доклад: Мойца Клева Кекуш (A7-0162/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 582, 35, 69 

§ 7 § оригинален 

текст 

ПГ + 643, 18, 14 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 561, 110, 16 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 644, 21, 11 

§ 13 § оригинален 

текст 

ПГ + 558, 91, 20 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 562, 115, 17 

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 642, 21, 18 

§ 24 § оригинален 

текст 

ПГ + 617, 31, 43 

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 526, 113, 47 

§ 36 § оригинален 

текст 

ПГ + 627, 19, 24 

§ 48 § оригинален 

текст 

ПГ + 600, 24, 51 

§ 60 § оригинален 

текст 

ПГ + 630, 26, 11 

след § 64 1 комисия 

DEVE 

ЕГ + 371, 302, 14 

§ 68 § оригинален 

текст 

ПГ + 598, 19, 66 

след § 70 2 комисия 

DEVE 

 +  

съображение И § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 9, 13, 22, 25 

S&D: §§ 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 15 

1-ва част: "приветства Закона на САЩ ... борбата срещу трансграничните данъчни 

измами и укриване на данъци;" 

2-ра част: "същевременно изразява съжаление, че за преговорите със САЩ е бил приет 

двустранен/междуправителствен подход ... на защита на данните за граждани 

на ЕС;" 
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Разни 

 

Роди Краца-Цагаропулу предложи следното устно изменение на съображениеИ: 

"И. като има предвид, че държавите, които участват в програми за подпомагане, след като 

повишиха събираемостта на данъците и премахнаха привилегиите в съответствие с 

предложенията на тройката, установиха, че много от по-големите им дружества ги напускат, за 

да се възползват от данъчните привилегии, предлагани от други държави;" 
 

 

16. Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на 

потенциала за икономически растеж в ЕС 

Доклад: Илдико Гал-Пелц (A7-0154/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 20 § оригинален 

текст 

ПГ + 527, 121, 26 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 20 
 


